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ИЗ ИСТОРИЯТА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ФАКУЛТЕТ,
НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
проф. д-р Снежана Башева,
декан на ФСФ

Трудно е на човек, който не е съвременник на създаването на нашия факултет, от което
са изминали десетилетия, да говори за него. Всичко казано ще бъде или непълно, или недостатъчно вярно. Единственото, което може да направи, е да преразкаже историята през
призмата на написаното и казаното от нашите предшественици, които са се борели, отстоявали и са успели да поставят основите на ФСФ. Четейки историята, няма да преувеличим,
ако кажем, че катедрите, които в момента са включени в състава на Финансово-счетоводния
факултет, винаги са били част от звената, стояли в сърцевината, определяли са облика на
университета и неизменно са присъствали в неговия живот. Интелектуалният потенциал на
факултета през всичките изминали години авторитетно е участвал и в органите на управление на редица стопански организации, професионални съюзи, държавни структури и др.
Независимо че ФСФ като структурно звено официално съществува от 1952 г., в него организационно се включват катедри и специалности, функциониращи в рамките на Свободния университет за политически и стопански науки, създаден със заповед № 2155/
05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. За предшественици на сегашния
Финансово-счетоводен факултет най-напред могат да се приемат обособените през 1920 г.
отдели "Административно-финансов" и "Търговско-стопански". Основание за това ни дава
фактът, че водещи професори, преподавали в тях, са големите учени, оставили ярки следи в
областта на счетоводството и финансите: проф. Д. Добрев, проф. Д. Божилов, проф. Г. Т.
Данаилов и проф. П. Стоянов. Не по-малко значение има и обстоятелството, че в първите
учебни планове като учебни дисциплини са включени: "Финансова наука", "Финансово
право", "Митническа политика", "Пари – банки – борси – кооперации", "Счетоводство",
"Търговско смятане", "Наука за балансите" и др. Известно е, че насоките за обучение на
студентите в едно учебно заведение до голяма степен се разкриват от учебните дисциплини,
които са включени в учебните планове и които са преподавани на студентите.
За предшественик на настоящия Финансово-счетоводен факултет може да се приеме и
Финансовият отдел на създаденото през 1940 г. на мястото на Свободния университет за
политически и стопански науки ново Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Доказателство за това е, че към Финансовия отдел на ДВУФАН
са причислени катедрите "Наука за отделно стопанство, счетоводство и отчетност" с ръководител проф. Д. Добрев и "Финансова наука и данъчно право" с ръководител доц. Ст. Спасинчев. Преподавателите от тези катедри осигурявали обучението по дисциплините "Финансова и политическа аритметика"; "Банково и застрахователно дело"; "Данъчно право и
финансова администрация"; "Счетоводство"; "Теории на баланса" и др. Специализациите,
формирани в рамките на Финансовия отдел, са ориентирани към държавното и общинското
счетоводство; бюджетната отчетност; банковото, застрахователното и кооперативното дело;
финансите на самоуправителните тела; ревизионното и контролното дело и др.
През 1947 г. в съзвучие с идеята за нов тип научна интелигенция е създаден Стопанският
факултет при Софийския държавен университет. Той е обособен на 20.06.1947 г. и в него са
обединени Държавното висше училище за финансови и административни науки и Държавният стопански отдел на Юридическия факултет. За декан на новия факултет е избран из37

тъкнатият специалист в областта на счетоводната наука проф. Д. Добрев, което несъмнено е
признание както за големия учен, така и за катедрата "Стопанска отчетност".
Стопанският факултет през 1947 г. има осем катедри, сред които катедра "Стопанска отчетност" с ръководител Б. Берберов и катедра "Финансова наука" с ръководител проф. Г.
Свраков. Факултетното ръководство се наема с решаването на редица проблеми, които не са
изгубили своята актуалност и в наши дни. Едни от тях са:
- Какъв да бъде подходът при създаването на катедрите? Очертават се две мнения:
първото е по-малко катедри, като всяка обучава отделна специалност (например през 1950 г.
се взема решение от катедра "Политическа икономия" да се обособи нова катедра "Финанси и кредит", в която да се преподават "Финансова наука", "Кредит и парично обръщение" и др.), и второто мнение е за уедряване на катедрите, което води до съществуването
на мегакатедри (като например катедра "Политическа икономия").
- Какъв да бъде оптималният брой на специалностите? Общото мнение е, че не трябва да съществуват повече от десет специалности към факултета. През 1948 г. в него съществуват осем специалности, като сред тях са "Счетоводна отчетност" и "Финанси и кредит".
Останалите са: "Политическа икономия", "Народостопанско планиране", "Икономика на промишлеността", "Икономика на транспорта", малко по-късно се появяват "Статистика" и "Икономика на труда".
- Каква да бъде формата на обучение? През есента на 1949 г. наред с редовната форма
на обучение се появява и задочната, което се превръща в сериозно предизвикателство пред
Стопанския факултет и е важна стъпка към демократизацията на висшето образование.
- Какви да бъдат структурата и съдържанието на учебните планове и програми?
Една от първите задачи на факултетното ръководство е изготвянето на нови учебни планове
и програми. Тези планове влизат в сила през учебната 1947/48 г. Според тях в обучението
през първи курс трябва да се изучават еднакви за всички специалности дисциплини, като се
набляга на общотеоретичните. Сред тях задължително се изучават "Теория и техника на
счетоводството" и "Финансова наука". Във втори курс се изучават и специални, и общотеоретични дисциплини, а през трети и четвърти – само специални. Както знаем, тази линия се
спазва и днес.
- Какви да бъдат броят и качеството на преподавателския състав? През този период
като практика се въвеждат колективни посещения на лекции, организиране на преподавателски семинари, специализации и др.
С Постановление № 1598/30.12.1951 г. на Министерския съвет, а по-късно с Указ на Президиума на Народното събрание (в. "Известия", бр. 10 от 01.02.1952 г.) Стопанският факултет е
трансформиран в самостоятелно висше учебно заведение, което започва да функционира
официално от 1.02.1952 г. В указа по създаването на института е посочено, че той ще се
състои от четири факултета – "Планово-статистически", "Промишлено-транспортен", "Търговски" и "Финансово-счетоводен".
Във ФСФ влизат катедрите "Стопанска отчетност" и "Финанси и кредит". За първи
декан с пълно мнозинство е избран проф. Д. Йорданов от катедра "Стопанска отчетност". В
състава на Факултетния съвет на ФСФ са включени: проф. Д. Добрев, проф. Д. Йорданов,
проф. Д. Тошев, проф. Г. Свраков, проф. Св. Минчев, доц. П. Бахчеванов, доц. Г. Дечев, вр.
преподаватели Станчо Иванов, Ат. Атанасов, Ал. Георгиев и хон. вр. преподавател Хр.
Калигоров. Във ФСФ са включени две специалности – "Стопанска отчетност" и "Финанси и
кредит".
Периодът 1955 – 1995 г. е време на значими организационни промени и реформи в начина на подготовка на специалистите, което е в съзвучие с наложената теза за реорганизация на висшето икономическо образование и профилиране на икономическите вузове. Това
е труден период на отстояване на специалности, катедри и дори на съществуването на Фи38

нансово-счетоводния факултет. Тогава властват твърде полярни и крайни мнения, някои от
които не почиват на никаква логика и загърбват всякакви традиции. Стига се до искане за
закриването на специалност "Счетоводна отчетност", в която се приемат най-много студенти, и се счита, че е неоправдано съществуването на четири факултета. По отношение на
първото мненията се разделят – една част смята, че счетоводителите следва да се готвят с
отрасловите специалности, а другата част са за запазване на специалността. През 1955 г. се
взема и трудното решение за преместването на специалност "Финанси и кредит" в института в Свищов, независимо че броят на обучаваните студенти във ФСФ е 1/3.
През 1959 г. е приета нова структура на ВУЗ (приета с Постановление на МС № 184/
18.08.1959 г.), като на мястото на съществуващите към момента четири факултета са създадени два – Общоикономически и Отрасловоикономически. В Общоикономическия
факултет влизат специалностите: "Политическа икономия", "Планиране на народното
стопанство", "Статистика" и "Счетоводна отчетност". С новата структура се оформят и
петнадесет катедри. За декан на Общоикономическия факултет е избран проф. Кирил
Григоров, а за зам.-декани – доц. Коста Пергелов от катедра "Счетоводна отчетност" и доц.
Жак Аройо.
Основните усилия на новото факултетно ръководство са насочени към: инвентаризиране
на учебните планове и програми по специалности с цел премахване на дублиранията в преподавания материал. Прави се оценка на представените програми по два критерия – начин
на изработване и техническо оформяне; подобряване на обучението в задочна форма на
обучение (въведена от 1.09.1949 г.) и на екстернатната форма (въведена от 1.10.1953 г.);
повишаване на критериите при оценката на знанията; оптимизиране големината на потоците (не повече от 100 човека, по предложение на Факултетния съвет); подобряване на провеждането на държавния изпит; обвързване на научната дейност с практиката и превръщане
на катедрите в центрове на научна и учебна дейност.
Тази факултетна структура съществува до 1990 г., когато Академичният съвет взема решение ВИИ "Карл Маркс" да се преименува в Университет за национално и световно стопанство". Съгласно Правилника за устройството и дейността на УНСС, приет през 1991 г.,
са въведени нова факултетно-департаментна структура, нови учебни планове и програми.
Обособяват се четиринадесет департамента, в т.ч. департамент "Счетоводна отчетност и
контрол" с ръководител проф. Ив. Душанов и департамент "Финанси" с ръководител доц.
Асен Друмев.
С решение на Академичния съвет от 31.05.1995 г. е утвърдена нова факултетна структура на университета. Създадените департаменти се трансформират в седем факултета: "Общоикономически"; "Финансово-счетоводен"; "Отраслово-икономически"; "Икономика на
инфраструктурата"; "Международна икономика и политика"; "Управление и информатика" и "Юридически". За декан на Финансово-счетоводния факултет е избран доц. д-р Стоян
Стоянов, а за зам.-декани доц. К. Чуков и доц. Гълъбина Николова. В структурата на възстановения Финансово-счетоводен факултет са включени три катедри: "Счетоводна отчетност", "Финанси" и "Финансов контрол", които обучават студенти от две специалности:
"Счетоводство и контрол " и "Финанси". Президиумът на Висшата атестационна комисия на
заседание си от 12.06.96 г. (Протокол № 14) дава право на Факултетния съвет на Финансово-счетоводния факултет да предлага за собствени нужди научното звание "професор" на
кандидати с научна степен "доктори на науките" и научното звание "доцент" на кандидати с
научната степен "кандидат на науките" по специалности 05.02.05 "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" и 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". На 17. 2.1998 г. Общото събрание на факултета приема Правилник за
устройството и дейността на ФСФ. Основната му цел е да подготвя висококвалифицирани
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специалисти в областта на финансите, банковото дело, застраховането, счетоводната отчетност, финансовия контрол, финансово-стопанския анализ и одитинга с равнище на качеството на образование, съответстващо на националните, европейските и световните стандарти.
Общият списъчен състав на новия Финансово-счетоводен факултет е тридесет души.
Щатният академичен състав от преподаватели на основен трудов договор в трите катедри е
66 души, в т.ч. 4 професори, 2 извънредни професори, 18 доценти и 42 нехабилитирани
преподаватели. Броят на обучаваните студенти в редовна и в задочна форма е около 5000
души. Дейността на факултетното ръководство неизбежно е повлияна от изискванията на
приетия през 1995 г. нов Закон за висшето образование, с който се въвеждат тристепенно
висше образование, нови механизми на стандартизиране на учебните програми, единни
държавни изисквания и система за оценка и акредитация. Поради тази причина усилията на
факултетното ръководство през първия мандат на възстановения факултет основно са насочени към изготвянето, обсъждането и приемането на нова учебна документация, на програмно-устройствени документи на факултета и на доклади за самооценка и акредитация на
факултета и на специалностите. Приетата линия от факултетното и катедреното ръководството е за засилване на специалното обучение по финанси и счетоводство, включвайки повече и подходящи финансови дисциплини в учебните планове на специалност "Счетоводство
и контрол" и обратно – включване на специални счетоводни дисциплини при обучението на
студентите от специалност "Финанси", линия която следваме и до днес. Факултетното ръководство трябва да се справи и с решаването на редица проблеми, свързани със: практическото обучение на студентите; организирането и провеждането на преддипломен стаж;
формата и начина на тяхното дипломиране; оптимизирането на учебната заетост и др. През
този период започва да функционира и Атестационната комисия към Финансовосчетоводния факултет, чийто първи председател е проф. Пенка Стефанова. Поставя се началото и на дистанционната форма на обучение в ОКС "магистър" в две специалности "Счетоводство и контрол" и "Публични финанси". Тук не можем да не споменем важната роля
на факултетното ръководство (и особено на декана доц. д-р Стоян Стоянов) за разработването на качествено нови учебни програми, в които акцентът пада върху самостоятелната
работа на студентите. Адмирация им към всички преподаватели, които приеха присърце
тази задача и разработиха нови учебници и учебни помагала, адаптирани за дистанционната
форма.
През месец декември 1999 г. за декан на Финансово-счетоводния факултет е избран
проф. д.ик.н. Михаил Динев, а за зам.-декани доц. К. Чуков (зам.-декан по учебната работа)
и доц. Гр. Вазов (зам.-декан по научноизследователската дейност).
От месец март 2001 г. до месец ноември 2003 г. декан на Финансово-счетоводния факултет е доц. Григорий Вазов, а зам.-декани – доц. К. Чуков (зам.-декан по учебната работа)
и доц. Огнян Симеонов (зам.-декан по научноизследователската дейност). Общият списъчен
състав на Факултетния съвет през втория мандат е 32-ма души, в т.ч. 24 хабилитирани преподаватели, трима нехабилитирани, един докторант и четирима студенти. Броят на студентите, обучавани във факултета към 1 ноември 2003 г., е 3692 души. Учебната дейност във
Финансово-счетоводния факултет през този период се осъществява в съответствие с мисията и целите на Университета за национално и световно стопанство. Ръководството на ФСФ
концентрира усилията си към актуализиране и изготвяне на нова учебна документация
(учебни планове, учебни програми и квалификационни характеристики) във връзка с акредитирането на специалностите "Финанси" и "Счетоводство и контрол". Сериозно внимание
се обръща на подобряване административното обслужване на студентите от специалностите
във факултета, подобряване на трудовата дисциплина, утвърждаване и разширяване на
практиката за провеждането на анонимни анкети сред тях и на академичното израстване на
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преподавателите. Възродена е традицията по тържественото връчване на дипломите на
абсолвентите от факултета.
От месец ноември 2003 г. до месец ноември 2007 г. декан на Финансово-счетоводния
факултет е доц. д-р Григорий Вазов, а зам.-декани са доц. Огнян Симеонов (зам.-декан по
учебната работа), доц. Снежана Башева (зам.-декан по научноизследователската дейност).
На 13.02.2007 г. с решение на Факултетния съвет е избрана доц. Силвия Трифонова за зам.декан по международното сътрудничество. Общият списъчен състав на факултета през
третия мандат е 36 души, в т.ч. 28 хабилитирани членове, трима нехабилитирани, трима
докторанти и двама студенти. Академичният състав на факултета включва 31 хабилитирани
преподаватели, в т.ч. трима професори, двадесет и осем доценти и 38 нехабилитирани. През
този период заедно с Атестационната комисия към Финансово-счетоводния факултет започват да функционират още две комисии – Комисията по качество на обучението и акредитацията с председател доц. Снежана Башева и Комисия за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити с председател доц. Григорий Вазов. В съответствие с основните принципи на управление на качеството в УНСС ръководството на факултета приема за
реализация следните цели: осигуряване и поддържане на съответствието на учебния и научноизследователския процес с научната и образователната политика на университета; актуализиране на учебната документация за всички образователни степени и форми на обучение
при отчитане мнението на студентите и мнението на потребителите; осигуряване на ефективна учебна практика във водещи организации; създаване на условия за мобилност на
обучението на студенти и докторанти, поддържане и развитие на научноизследователската
активност на академичния състав. От извършените вътрешни одити през периода 2006 –
2007 г. на ФСФ за оценка на качеството на обучение и на академичния състав са давани
положителни оценки. Работата на Комисията по качество на обучението и акредитацията е
включена в т.нар. "добри" практики на университета. Във връзка с институционалната акредитация на УНСС ръководството на факултета осъществи огромна по обем и добра по качество работа, свързана с изготвянето на необходимата учебна документация. Същевременно усилено се работи за разширяване на кръга от предлаганите магистърски програми. През
септември 2007 г. е получена четиригодишна акредитация за съвместна магистърска програма с университета Нотингам Трент – Англия, за обучение в два семестъра в УНСС и един
в Нотингам. През октомври 2007 г. е приет и утвърден от Академичния съвет учебният план
на специалност "Финанси"-Европейска парична интеграция – ОКС "магистър", със срок на
обучение от една година. През ноември 2007 г. са приети учебните планове по специализации "Одитинг" и "Данъчен контрол" в ОКС "магистър". С цел подобряване на работата с
докторантите през този мандат е поставено началото на ежегодни срещи на деканското
ръководство с докторантите на факултета и се предприемат редица мерки за осигуряване на
необходимите условия за спазване на индивидуалните планове, както и за по-дейно включване на докторантите в работата на факултета. Особено внимание се обръща на академичното израстване на преподавателския състав от факултета. През мандатния период са избрани един професор и четирима доценти, а десет души са получили научната степен "доктор". Факултетното ръководство съхранява и доразвива практиката за организиране на факултетни и катедрени прояви, като се засилва международното присъствие в тях. Организирани са шест научни конференции с международно участие, в които взема участие целият
академичен състав на факултета. Независимо от голямата активност на академичния състав
като проблем се очертава недостатъчното му участие в научни форуми извън факултета и
особено в чужбина, както и в колективни научни изследвания. Незадоволително е и участието на студенти и докторанти в такива изследвания.
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През периода декември 2007 г. – ноември 2011 г. декан на ФСФ е проф. Огнян Симеонов, а зам.-декани доц. – Даниела Фесчиян (зам.-декан по учебната работа), доц. Бойчинка
Йонкова (зам.-декан по научноизследователската дейност) и доц. Силвия Трифонова (зам.декан по международното сътрудничество). Новото ръководство насочва усилията си към:
разкриване на нови магистърски специалности в редовна и дистанционна форма; разкриване и утвърждаване на специалност "Финанси и счетоводство" в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" в ОКС "бакалавър"; създаване на подходящи среда за
увеличаване на броя на обучаваните в ОКС "доктор"; продължаване на магистърската програма с университета в Нотингам-Трент; организиране на научни форуми с международно
участие; въвеждане на общообразователни стандарти като основа при разработването на
учебните планове и програми и осигуряване на подходящи условия за научното израстване
на академичния състав. Следва да се спомене, че през този мандат са присъдени осем звания
за професори и девет за доценти, а един придобива научната степен "доктор на икономическите науки". В периода 2007 – 2011 г. са защитени тридесет и седем докторски дисертации. Броят на обучаваните студенти във факултета през периода е над 3800 души, което го
превръща в един от най-големите факултети не само в УНСС, но и в България. За периода
2007 – 2011 г. броят на издадените монографии на преподаватели от факултета е 69, в т.ч. 9
в чужбина, 108 студии, от които 20 в чужбина, и 404 статии, в т.ч. 58 в чужбина. Важна
стъпка за оформяне облика на ФСФ и подчертаване на неговата уникалност и важност е
институционализирането в отделно поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" на
трите специалности, изучавани във факултета, за което безспорно заслугата е на декана
проф. Огнян Симеонов и ръководителя на катедра "Финанси" доц. Стоян Александров.
През периода декември 2011 г. – ноември 2015 г. декан на ФСФ е проф. Снежана Башева, а зам.-декани проф. Маргарита Александрова (зам.-декан по учебната работа), доц.
Олег Димов (зам.-декан по научноизследователската дейност) и доц.Румяна Пожаревска
(зам.-декан по международното сътрудничество). През този период политиката на ръководството на ФСФ е насочена към: създаване на стабилни взаимоотношения с найавторитетните международни професионални организации в света (Института на експерт
счетоводителите на Англия и Уелс и Асоциацията на експерт счетоводителите- АССА ) за
разработването на съвместни програми и съвместно признаване на изпити;създаване на
устойчиви връзки със средното образование; повишаване на практическото обучение на
студентите чрез изграждане и развитие на тренировъчни фирми и бизнес игри; създаване на
възможности за публикуване в престижни международни издания и участие на академичния състав в научни проекти; създаване на устойчиви връзки с най-авторитетните институции в РБългария; създаване на трайни връзки с водещи университети от Европа; създаване
на възможности за участие на академичния състав на ФСФ при обсъждането и разработването на съвременната нормативна база в областта на счетоводството,контрола и финансите;
разширяване и задълбочаване на връзките с бизнеса.
През периода 2011-2015 г., по инициатива на ръководството на ФСФ бяха :
- сключени договори за сътрудничество между УНСС и Полтавский университет экономики и торговли; Луцкий национальный технически университет- Украйна; Болонския университет, Университета на Сплит, Университета на Риека, Лодзки технически университетПолша;
- беше подписано рамково споразумение "Partner in learning" между УНСС и Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW);
- беше подписан Меморандум за сътрудничество между УНСС и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants –
АССА);
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- бяха подписани меморандуми за съвместно сътрудничество с Института на дипломираните експерт счетоводители –ИДЕС; Института на вътрешните одитори в България –
ИВОБ; Комисията за публичен надзор пад регистрираните одитори- КПНРО; Асоциацията
на сертифицираните експерти по разкриване на измами-АСЕРИ; Камерата на независимите
оценители в България –КНОБ; Инвестор БГ.
Най-големият успех на академичния състав на ФСФ през периода 2012-2015 г. са получените акредитации от Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс ( ICAEW)
и Асоциацията на експерт –счетоводителите (ACCA). Двете акредитации са доказателство
за високото качество на учебните програми и на обучението на студентите от ФСФ. Те позволяват да бъдат признати значителен брой изпити, при кандидатстване за придобиване на
тази професионална квалификация от студентите завършили специалностите от ФСФ. Получаването на двете акредитации превърна УНСС в единственото висше учебно заведения в
РБългария и в Европа придобило признание от световни професионални организации в
областта на счетоводството и одита.
Какво е състоянието на Финансово-счетоводния факултет сега?
Към настоящия момент в структурата на ФСФ са включени три катедри – "Финанси",
"Счетоводство и анализ" и "Финансов контрол". Катедра "Финанси" включва академичен
състав от 41 преподаватели, от които 5-ма професори и 13 доценти. Ръководител на катедрата е доц. д-р Пресияна Ненкова. Катедра "Счетоводство и анализ" има академичен
състав от 28 преподаватели, от които 4-ма професори и 15 доценти. Ръководител на катедрата е проф. д-р Снежана Башева. Катедра "Финансов контрол" има академичен състав
от 17 преподаватели, от които 1 професор и 6-ма доценти. Ръководител на катедрата е проф.
д-р Огнян Симеонов.
Във факултета съотношението – професор/доцент/гл. ас./ас., е: 10/34/27/15.
Във ФСФ се обучават студенти в ОКС "бакалавър" по следните специалности:
"Счетоводство"; "Финанси"; "Финансов контрол"; "Финанси и счетоводство с преп одаване на английски език"; "Счетоводство и контрол" – дистанционно обучение и "Финанси, счетоводство и контрол".
В ОКС "магистър" се обучават магистри по специалностите:
"Финанси", "Счетоводство", "Счетоводство и контрол", "Европейски бизнес и финанси",
"Финансов мениджмънт", "Финанси със специализация Публични финанси", "Макроикономика и финанси", "Банково дело и международни финанси", "Публични финанси", "Счетоводство със специализация Финансова отчетност", "Счетоводство със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", "Счетоводство със специализация Счетоводство и бизнес анализ", "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език",
"Одитинг", "Финансов контрол и финансово право", "Международни финанси и бизнес".
В ОКС "бакалавър" се обучават 1844 студенти, а в ОКС "магистър" – 734 студенти редовна форма и 465 – в дистанционна. Общият брой на обучаваните студенти във Финансово-счетоводния факултет е 3043 души. Броят на докторантите е 53, в т.ч. 15 – редовна форма, 30 – задочна, и 8 са на самостоятелна подготовка. Следва да се отбележи, че във факултета се обучават над 40 % от магистрите в университета, като щатният преподавателски
състав е малко повече от 16 % от преподавателския състав в университета. Във връзка с
това може да се помисли за стимулирането на този състав, като се вземат предвид тяхното огромно натоварване и напрежение.
ФСФ е най-популярният факултет в УНСС. Според някои причината е конюнктурна. Но
това е само едната страна. Другата, която в никакъв случай не трябва да се подценява, е
качествената страна, свързана със:
- Първо, с предоставяне на съвременни знания – във ФСФ обучението се осъществява
по учебни програми,които постоянно се актуализират според последните постижения в
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областта на финансите, счетоводството и контрола. И трите основни специалности към
ФСФ се водят от специализирани катедри. Историята неведнъж е доказала, че най-пълни,
съвременни и полезни знания се получават, ако са получени от преподаватели, работещи в
точната научна област и институционализирани в катедра. Тя е онова звено, което е в състояние да организира, мотивира и да създава ново знание.
- Второ, с високата квалификация и компетентност, богата теоретична подготовка и
практически опит на преподавателския състав. Защо е възможно това? Защото преподавателите в годините на прехода не останаха пасивни наблюдатели на промените, а бяха дейни
участници и творци в този процес, откъдето научиха много. Натрупаният опит им позволи
да дефинират проблемите и да търсят техните решения. По този начин се развива и самата
теория. Голяма част от хабилитирания състав на факултета се включи в разработването на
новата нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците и контрола. Проф. д.ик.н.
Иван Душанов, проф. Коста Пергелов, проф. Стоян Дурин, проф. Стоян Стоянов и др. участваха активно при написването и приемането на първия Закон за счетоводство и на Националните счетоводни стандарти. В настоящия момент проф.Стоян Стоянов,проф.Снежана
Башева,доц Бойка Брезоева,доц.Румяна Пожаревска са членове на експертна работна група
към МФ, отговаряща за съвременната счетоводна нормативна база и счетоводна политика.
Част от състава на факултета участва и във възстановяването на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС),а проф. Стоян Дурин и проф. д.ик.н. Михаил Динев
са били негови председатели. Понастоящем проф.Стоян Стоянов е член на УС, проф. Снежана Башева и доц.Мариана Михайлова са членове на Съвета по качество на одиторските
услуги и Дисциплинарния съвет, а проф. Емилия Миланова е главен редактор на списанието
на ИДЕС.
Членове на Финансово-счетоводния факултет участват в създаването на Сметната палата
и преструктурирането на Държавния финансов контрол. Първият избран председател на
Сметната палата е проф. д.ик.н. Михаил Динев, а по-късно проф. д.ик.н. Иван Душанов
става неин член.
Членове на Финансово-счетоводния факултет се включват активно в преструктурирането на банковата система и утвърждаването на Банковия надзор – проф. Емилия Миланова,
проф. Милети Младенов, доц. Емил Хърсев и др., заемаха важни позиции в Българска народна банка.
Преподавателският състав се включи активно в разработването и решаването на проблеми, свързани с търговската несъстоятелност и ликвидация. Следва да се отбележи, че
няма член на Финансово-счетоводния факултет, който да не е бил на специализация и да
не е придобил специализирани знания и умения. Голяма част от състава са дипломирани
експерт-счетоводители,вътрешни одитори, лицензирани оценители или финансови анализатори.
Какви са ключовите перспективи за развитието на факултета?
- На първо място: разширяване участието на академичния състав на факултета в проекти, като стратегическата цел е излизане извън рамките на проектите по НИД на УНСС –
участие в Хоризонт 2020 и други Европейски образователни програми. Ефектът ще бъде от
една страна усъвършенстване на учебните програми и лекционния материал, а от друга
възможност за публикуване в реномирани списания и популяризиране на нашите идеи;
- На второ място: иницииране на срещи с представители на бизнеса в РБългария и въвеждане на чуждестранната практика за донорство с цел развитие на младите кадри във
факултета;
- На трето място: актуализиране на палитрата от магистърски програми в редовна и
дистанционна форма, като се търси възможност за създаване на устойчиви връзки с бизнеса
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и професионалните организации. Последното е свързано с осигуряване на възможност за
гъвкавост при изготвяне на учебните планове и даване на право на факултета да определя
дисциплините, отчитайки спецификите на всяка предлагана специалност;
- На четвърто място: утвърждаване и развитие в ОКС Магистър на специалности на
английски език и поставяне на основи за развитие на интелектуалния фрайчайзинг / обучение на чуждестранни студенти или обучение в чужди страни);
- На пето място: задълбочаване на връзките с потребителите на нашите кадри и със завършилите възпитаници на университета,засилване на ролята на Алумни клуба;
- На шесто място: въвеждане на онлайн преподаване чрез системата Блек борд,;
- На седмо място: утвърждаване на специалност "Финанси и счетоводство" в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", като с това се създават нови възможности в процеса на обучение за български и чуждестранни студенти и за тези, които
изпълняват мобилност по програма "Еразъм";
- На осмо място: въвеждане на летен семестър чрез онлайн преподаване на български и
английски с цел издигане престижа на университета и привличане на студенти и докторанти;
- На девето място: разширяване участието на академичния състав в експертни групи,
което ще доведе до повишаване на рейтинга на Университета и ще окаже силно влияние
върху формирането на обща положителна качествена преценка за даден кандидат, която е
необходима за неговото израстване като научен работник.
За да бъдем успешни ние трябва :
- Да отчитаме факта,че образованието днес трябва да създава стойност,което означава
нашите студенти да придобиват умението и компетенцията да взимат решения,да
анализират,да изказват мнение и да имат способност да мислят;
- Да търсим начини да привличаме младите хора;
- Да работим активно с бизнеса и институциите;
- Да се съобразяваме с целите,задачите и перспективите за развитие на УНСС.
Завършвайки, искам да благодаря на ръководителите на катедрите към факултета и на
целия академичен състав, които полагат значителни усилия за цялостното развитие на факултета.
Искам да благодаря на настоящото и на предишните ръководства на университета, които
с политиката и дейността си превърнаха УНСС във водещо учебно заведение в Р България и
създадоха условия за израстване и развитие на академичния състав.
Искам да благодаря на всички наши партньори от бизнеса и професионалните организации за подкрепата и оказаното доверие.
Накрая благодаря на студентите от факултета, към които изискванията непрекъснато
нарастват и които всяка година потвърждават отдавна констатирания факт, че са носители
на новото, че са мислещи и търсещи млади хора, отличаващи се със своите знания и възможности. Бих казала, че те напълно отговарят на мисълта на Махатма Ганди "... че ние,
"хората", трябва да бъдем промяната, която искаме да видим в света...".
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ЕДНА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЧЕТОВОДСТВОТО
В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ
(Тема за дебат)
проф. д.ик.н. Иван Душанов

Резюме
Изложени са научни аргументи по застъпената в доклада теза за бъдещето на счетоводството в
глобалния свят. В полза на тази теза са цитирани мисли на видни учени – счетоведи от световна величина. Обоснована е авторовата теза за счетоводството като инструмент на информационното осигуряване на закона за стойността и на свързаните и произтичащите от него стойностни категории. На тази
база е изведено и заключението, че при наличието и действието на този закон счетоводството в глобалния свят става по- важно от когато и да било.
Ключови думи:
Закон за стойността, стойностни категории, Карл Маркс, Йохан Фридрих Шер, Пол Самуелсън, П.
Д. Солозано, механизъм.
Резюме
Представлены научные аргументы относительно затронутого в докладе тезиса о будущем бухгалтерского учета в глобальном мире. В пользу этого тезиса цитируются видные ученые мирового масштаба в области учета. Обосновывается тезис автора о бухгалтерском учете как инструменте информационного обеспечения закона о стоимости и связанных с ним, а также вытекающих из него категорий
стоимости. На этой базе делается заключение о том, что при наличии и действии упомянутого закона
бухгалтерский учет в глобальном мире становится еще более важным, чем когда бы то ни было.
Ключевые слова:
Закон о стоимости, категории стоимости, Карл Маркс, Йохан Фридрих Шер, Пол Самуэльсон,
П.Д.Солозано, механизм
Abstract
This publication presents scientific arguments on the thesis for the future of accounting at global level
highlighted in the report. In favour of the thesis the author quotes thoughts of distinguished world famous
scholars – accountants. The author‘s thesis about accounting as a tool of information provision of the law of
value and the value categories, related to and originating from it, is substantiated. On this basis the author has
made the conclusion that in the presence and effect of such law the global accounting becomes more
important than ever.
Key words:
Law of value, value categories, Karl Marx, Johann Friedrich Scher, Paul Samuelson, P.D. Solozano,
mechanism

Още с появата му като научно формирало се и издържало векове повеите на времето,
счетоводството – тази велика творба на човешкия гений, е било, и сега e – в епохата на интернационализацията на капитала и електронизацията в управленския процес, обект на концепции и догадки за отмирането му, за преливането му в други системи. Тезис за неизбежния му край се появи още в началото на изграждането на автоматизирани системи за управление сред някои среди през 70-те години на миналия век в Съветския съюз1, който тезис
1

Най-ярък сторонник и пропагандатор на тезата за загубване значението на счетоводството при АСУ
бе Абел Газевич Аганбегян – член кореспондент на Академия на науките на СССР и директор на
Института по икономика и организация на промишленото производство при АН на СССР. Тезата се
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набързо се възприе и у нас от дейци в областта на икономиката и организацията на труда.
Загубване самостоятелността на счетоводството като научно знание и практикоприложна
дейност на хората, посветили живота си на професията отново намери неотдавна мястото си
и на Интернет страницата на Vesty.bg1.
Тази публикация – според нас, е индикация на принизяването на счетоводството предимно от среди на сивата икономика. Според нас това не е случайно и маловажно – винаги,
със засилване способите и методите на корупцията опитите за ерозиране на счетоводството
идват на дневен ред!
Независимо от тези опити за принизяване ролята и мястото на счетоводството от негови
ликвидатори, и сега са напълно актуални – със съвременното си звучене, научните тези и
обобщения за него на видни учени от миналото. Ролята и непреходния характер на счетоводството са характеризирани с абсолютна точност от швейцарския учен Йохан Фридрих
Шер (1846-1924) като "като непогрешим съдия на миналото, необходим спътник и ръководител на настоящето и надежден консултант относно бъдещето на всяко стопанско предприятие"2. Испанският автор П.Де Солозано сочи, че "… без счетоводството
светът би бил неуправляем и хората не биха могли да се разберат един с друг"3.
Настоящето и бъдещето на счетоводството изразяват и световно известни мислители.
Видният деец и автор в науката "Икономикс" и дългогодишен съветник на президентите на
САЩ Кенеди и Джонсън – Пол Антъни Самуелсън категорично заявява, че "нашият век –
е век на машините. Но той е и век на отчетността"4. Научната прогноза за бъдещето
на счетоводството е обоснована от Карл Маркс, пишейки че "при запазването на общественото производство, определянето на стойността става преобладаващо
(vorherschend) в такъв смисъл, че регулирането на работното време и разпределението
на обществения продукт между различните групи на производство, най-после счетоводството, което обхваща всичко това, стават по-важни от когато и да било"5.
И все пак – независимо от категоричността на посочените виждания за счетоводството и
неговата роля в управлението, стои въпроса: Кои са научните основания за бъдещето му
в глобалния свят – сега, когато огромна част от човечеството на нашата планета чертае
развитието си в условията на значим по мащабите си обществен дебат – да или не на глобализма.

съдържа в статията му "Тенденции на развитие на методите на управление на икономическите
системи", публикувана в Сборник статии под надслов "Автоматизираные системы управления", Изд.
"Экономика", М., 1972, с.187.

1

Сериозни доводи и всестранна научна аргументация срещу тези схващания беше изложена
на организираната и състояла се в Москва на 3 и 4 април 1975 г "Всесоюзная конференция
по бухгалтерскому учету" на тема: "Совершенствование бухгалтерского учета в
современных условях управления производством" на която бяха изнесени (в четири
секции) общо над 106 доклада от учени и автори от счетоводната практика по въпросите за
ролята на счетоводството и мястото му в условията на АСУ (докладите от конференцията
са поместени в 5 тома) – б.м. – И.Д.

От 20 февруари 2017 г. под заглавието "Ако работите тези професии, време е да ги смените".
Първата професия, посочено като излишна е "счетоводител".
2
"Счетоводство и баланс", Москва, Экономическая жизнь, 1925, с. 396. Цит. По Я.В.Соколов и
В.Я.Соколов. История бухгалтерского учета, з-е издание. М. Изд. Магистр, 2009, с. 115.
3
Пак там, с. 83.
4
П.Самуэльсон. Экономика. Вводный курс. Изд. "Прогрес", Москва, 1964, с. 112.
5
К. Маркс. Капиталът, т.ІІІ, Изд. БКП, 1953 г., с. 866.
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Отправна точка в съжденията по въпроса и тук – както пише проф. Коста Пергелов1, е
творчеството на проф.д-р Димитър Добрев, който "е първият крупен български учен – счетовед, който се застъпва за прилагане на т.нар. икономическо направление в счетоводството
и дава своя принос за налагане и укрепване на реалистичното, научното начало при интерпретиране на счетоводството. Заръката му (е – добавката е моя – И.Д.): "Счетоводството да
не се третира като една шаблонна аритметична техника, почиваща на формална принципна основа, а като една логична и цялостно изградена система на обективизирани стопански парично-стойностни величини, движещи се по линията на тяхната стопанска
обусловеност и каузална връзка и разкриваща двигателната, пулсираща сила и икономическа жизненост и мощност на стопанските единици"2.
На тази база – според нас отговорът на въпроса е свързан и зависи от наличието и действието на законите на стоковото производство, което производство – в условията на глобализацията, ще достигне своя апогей – предимно в несъществуващи досега мащаби на функциониращи крупни икономически системи. Водещо значение безспорно ще има – както и
досега действието на закона за стойността – в качеството му на закон за еквивалентния
обмен на стоките, съгласно който производството и обменът на стоките се извършва на
основата на разходите за обществен труд. Регулаторната функция на този закон при разпределението на средствата за производство и на труда в отраслите на народното стопанство
ще стане – както никога, основния двигател в икономиката на глобалния свят.
В условията на стоковото производство законът за стойността създава исторически
обусловени продукти с преходен характер – икономическите категории: пари, стока, себестойност, производствени фондове, капитал, печалба и др. Те способстват за обобщаване
явленията в икономическия живот на хората – при наличието на отчетна информация за тях,
т.е. и те се нуждаят непрекъснато от информационно осигуряване на исторически обусловените категории и процесите, които протичат в тях. Това информационно осигуряване се
осъществява от съответен механизъм, формиран като самостоятелна система – счетоводството.
От изложеното дотук може да се направи извода, че счетоводството е обективно присъщ и необходим на стоковото производство механизъм, който обслужва информационно действието на закона за стойността и произтичащите и свързаните с него икономически
категории. Като такъв механизъм счетоводството се е формирало исторически като сложна
динамична вероятностна информационна и аналитична контролна система, способна да
осигури паричностойностната информация за мислено обобщаване на процесите, протичащи във фазите на единния производствен процес – за нуждите на управлението на този
процес.
Горният тезис е основанието за отговор на въпроса за бъдещето на счетоводството в условията на глобалния свят: то е било, е и ще съществува при наличието на стоковото
производство, чието регулиране се извършва от закона за стойността. Без този механизъм – счетоводството, икономическите категории биха били неустановими по характер и
размер и тяхното целево използване би било невъзможно! В този смисъл може да се приеме
че е близка до истината мисълта, че "счетоводството е алгебрата на политическата икономия".

1

Проф. Коста Пергелов. Към по-всестранно и задълбочено изучаване и прилагане на теорията на
счетоводството. Теория на преподаването и научните изследвания в областта на счетоводството.
Научна конференция. 25-26 септември 2006 г. Университетско издателство "Стопанство". София,
2007, с. 17.
2
Пак там, стр. 17.
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Като категоричен израз на реално съществуващите общественопроизводствени отношения на хората, икономическите категории имат исторически характер поради което те се
променят – съобразно производствените отношения, които изразяват.
При прехода от един начин към друг начин на производство и те се запълват с ново съдържание. Този им характер изисква адаптирането на механизма, който информационно и
вътрешноконтролно ги обслужва – счетоводството, със съответен модел на неговата организация. Един е този модел при простото стоково производство, друг – сега, в епохата на
интернационализацията на капитала във формираните мултинационални компании като
корпорации, които вече се нуждаят от единен общоприет международен счетоводен език
и единна по обхват и характер на действие счетоводна организация.
Следователно, характеристиката на счетоводството като механизъм не следва да се приема, че то е някаква своеобразно застинала система. То – както се посочи по-горе, е сложна
динамична вероятностна система и като такава се развива и усъвършенства. Съвременната
електронизация способства за разширяване аналитичността на счетоводно информационните потоци на системата и за засилване и утвърждаване на аналитикопрогнозната ѝ функция
при управлението на икономическата система – предприятието. Това е пътят и предпоставката за неговото усъвършенстване като средство за контрол и мислено обобщаване транзакциите на капитала, породени от действието на закона за стойността и свързаните с него
икономически категории във фазите на единния възпроизводствен процес.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЕДНО БОГАТО ТВОРЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО – СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФЕСОР АТАНАС МИТЕВ АТАНАСОВ
(19.01.1916  29.09.1987)
проф. д.ик.н. Михаил Динев,
катедра " Финансов контрол "

Яркото присъствие в науката не гасне, забележимо или не се предава в творческите гени
на поколенията научни слетовници. Тези, които сме се докосвали до творческия ген на
професор Атанасов и сме черпели с пълни шепи от богатството на научно му творчество, не
само помним,но и предаваме за следващите поколения кълновете на бъдещите
предсказания,които бяха дело на една всеотдайна на творческия напредък личност. Дори
суховатите биографични данни за него подсказват трудния,пълен с препятствията на живота
път, неутолимата жажда за знание, висок морал при всички обстоятелства,строгост и
взискателност лично към себе си, не по-малко и към другите, винаги с мисъл за обгрижване
на талантите, определяйки тяхното бъдеще не само с постигнатото,но и с откроен стремеж
към новостите,към наука за утрешните дни. Имената на учени до него и свързани с него
имат известност и в днешната научна история на УНСС – проф. д-р ик.н. Иван Душанов,
проф. д-р ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Бисер Славков, проф. д-р Емилия Миланова.
Всички те и още много други негови ученици, творчески обогатиха теорията и
практиката,успешно ръководиха най-големите контролни системи в България. Дори само
това да е заслуга на проф.Атанасов, стига,за да усетим силата на неговите научни и
педагогически подходи,умението да завладява пристрастието на своите ученици към
творческото развитие на контрола не само в България.
Неизбежно е в такива случаи да се напомнят някои биографични данни, макар че те ще
са част от доказателствата за извървения стръмен път на науката нужен за всеки,който е
тръгнал към нейните върхове. Проф.Атанас Митев Атанасов е роден на 19 януари 1916 г. в
с. Бодрово, Първомайско. Баща му е убит в първата световна война и той остава сирак от
рождената си дата. Завършва висше икономическо образование в тогавашния ДВУФАН
(Държавно висше училище за финансови и административни науки). Забележителни са
неговите политически прояви като член на тогавашната младежка организация на
Земеделския съюз (ЗМС). Арестуван от полицията,преследван за убежденията си той
участва активно в прояви като студентския протест срещу лекцията на фашисткия професор
Дойч от Германия,една забележителна акция на българското студентство,както и в много
други акции и политически мероприятия. Асистент в ДВУФАН, а по-късно доцент и
професор във ВИИ "К.Маркс",преподава и развива активна изследователска дейност по
финансов контрол,анализ на стопанската дейност, стенография. Той е и основател и първи
ръководител на катедра "Общ и специализиран контрол" (днешна катедра "Финансов
контрол "), ръководи научно- изследователската лаборатория по
управление на качеството. С присъщата си енергичност организира и ръководи
курсовете по контрол в Школата за следдипломно обучение (Държавен контрол, Държавен
финансов контрол, Ведомствен контрол, Контрол върху качеството на). В работата на
школата се привличат за участие най-добрите специалисти,хабилитирани преподаватели от
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различни ВУЗ. Най-малката и най-млада катедра ръководи най-много курсове за
следдипломно обучение и създава учебен процес в съвременен стил, с привличане на
наличния научен потенциал от цялата страна.
Колеги от онова време разказват за една негова проява,която е пример за чест и висок
морал.След 9.09.1944 г. патриарха на българското счетоводство, известен учен и бивш
ректор на Свободния университет проф. д-р Димитър Добрев е обявен за буржоазен
професор и предложен за освобождаване от работа като преподавател. Тогавашният
асистент Атанасов защитава открито своя професор и доказва неговата изключителна роля
за развитието на българската икономическа наука и в частност на българското счетоводство.
Отдалечени от онова време трудно е да си представим как би изглеждала подобна реакция в
днешно време,освен ако разбира се, гражданската чест и морал не са поставени на висок
пиедестал. Тази част от биографията на проф.Атанасов споменавам,за да откроя неговата
честност, откровена прямота,което много често по-скоро му носи беди,отколкото лични
ползи. Строг и взискателен към себе си и към останалите, той създава не само впечатляващ
обем научна продукция, но и кадри с известност и принос в науката и практиката на
финансовия контрол. Дълъг е списъка от заглавия но все пак някои от тях още от началото
на неговата научна кариера,други в апогея на една дълбока,творческа мисъл: Икономика на
предприятието (С., 1949 г.), Стопански анализ на резервите на капиталистическите
предприятия (С., 1949 г.), Контрол и ревизия на стопанската дейност на предприятията
( С,1950 г.), Стопански и финансов контрол в НРБ, (в различно съавт. 1981, 1984 г.), Контрол
върху качеството на промишлената продукция, ( С., 1964 г.), Контрол върху стопанската и
бюджетната дейност (в съъавт. С., 1968 г), Финансов контрол (в съав. 1985 г.), Ефективност
на контрола по качеството на продукцията (С., 1970 г.), и още много други,учебници (по
стенография например), монографии, студии, статии.
И все пак не количеството научна продукция е характерен белег за творчеството на
проф.Атанасов. По тематика и по съдържание неговите научни изследвания са не само в
съзвучие с проблемите на времето,но и отварят множество прозорци към бъдещето.
Всъщност, с това той завладява своите последователи,предизвиква ги да виждат
очакваното, а не само случващото се. Негова е идеята контролът да се определя като
обществено, критично обществено отношение, да се разглежда като кибернетичен
усилвател, по израза на Р. Ежби, да се проследява и оценява в системата за управление. Във
времето,когато науката за управление и кибернетизация на управлението в България е в
своето начало, проф. Атанасов насочва вниманието на своите възпитаници към усвояване на
новото знание и неговото адаптиране към проблемите на контрола. Пример, значим и днес,
стига да разбираме,че науката е силна,когато гледа напред и отброява времето на духовния
напредък, десетилетия и повече напред.
Забележително присъствие в литературната съкровищница на контрола са издадените
две книги от проф.Атанасов,посветени на контрола върху качеството. С тях преди всичко
той поставя началото на една значима тема в контрола и откроява фундамента на контрола
върху качеството, теоретичния заряд на тази, разглеждана предимно като практика, дейност.
За съжаление не последва продължение от младите кадри в областта на контрола,но остана
идеята за подхода към проблематиката, подход изследователски, управленски, кибернетичен, с поглед години напред.
Какви са поуките за нас,които останахме след него и другите след нас,какво ни завеща и
буквално подари като идеи, по които сме все още в дълг.
ПЪРВО: Древното правило, че няма нищо по-практично от една добра теория. Без да
подценява познанието на практиката и нейното добро представяне в учебници и други
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подобни писания професор Атанасов сложи едно начало още със създаването на катедра
"Общ и специализиран контрол": да се твори за обогатяване на теорията на контрола.
Неуморно напомня, че няма бъдеще наука, която не се развива теоретично, не създава свой
фундамент, който непрекъснато се обогатява с идеи, открива нови закономерности и
утвърждава очакванията на утрешния ден. С това покорява интереса на любознателните
студенти в неговите спецсеминари за нещо ново, творчески непознато, интересно и
увлекателно. Неговото поведение напълно се покрива с казаното от известен учен (Уилям
Артър Уорд): "Посредственият учител ти казва, добрият ти обяснява, много добрият учител
ти демонстрира, а великият учител те вдъхновява ". И то как вдъхновява -с примера на
собственото си поведение, с голямата взискателност и прецизност, с погледа в бъдещето, без
предубеждения, с поощряване дори на едва забележимите кълнове на студентското старание
да се търсят нови идеи. Вдъхновява както студенти, така и аспиранти/докторанти),
асистенти, колеги. Трудно се издържа на високата взискателност, но който поема по този
път, успява до края.
ВТОРО: Науката за контрола има бъдеще, когато се разшири нейното приложно
поле и се отворят вратите към нови светове. Затова той, като първи ръководител на катедра
избира име, което отговаря на тези намерения: катедра "Общ и специализиран контрол".
Идеята е да се развива науката за контрола в социалното управление, контролът като
междуличностно отношение, социален контрол, контрол върху личностното поведения в
определена среда и още и още. Отдалечени от времето днес трябва да признаем, че вече
само Финансов контрол е тясна дреха за множеството съвременни проблеми на контрола,
неговото съсредоточие само във финансово-счетоводната проблематика го оставя с нисък
ръст в гигантския растеж на науката. Не е случайно, че в края на своята научна кариера,
професор Атанасов написа две чудесни книги за контрола върху качеството на
продукцията.А може ли да си представим какво изследователско поле има в днешно време
за темата "Контрол върху качествата на системите". Цяла лаборатория може да посвети
своите усилия на този изключителен проблем.
ТРЕТО: Контролът като кибернетичен усилвател в системите за управление,
(твърдение на видния кибернетик Роуз Ежби изобщо за кибернетичния усилвател в
системите за управление), което професор Атанасов лансира още в онова далечно време,
когато знанието за киберсистемите едва прохождаше у нас. Очакванията за ускорен ход на
кибернетизацията днес е не само факт, вече са налице идеи, които след няколко години ще
наложат все по-осезаемото присъствие на киборгите. За нас, радетелите на контрола, остава
главното -да "усилваме усилвателя" (пак по Ежби), да превръщаме контрола в кибернетичен
стимулатор на прогреса във всяка система, да го развиваме като изследователски,
лабораторен тип контрол, "разумен контрол" като личностна потребност. Подходящо ще е да
цитираме китайски философ, Лаодзъ, който преди 2600 години написа: " Разумният
контрол упражнява влияние без да има вид, че го прави. Неразумният контрол се
опитва да повлияе чрез демонстрация на сила. " (Кевин Кели, Извън контрол, новата
биология на машините, социалните системи, иикономическия свят). Избрах този цитат от
посочената книга, за да свържа твърдението за контрола като всеобщ кибернетичен
усилвател сега и занапред във всички системи-биологични, технически, социални,
икономически. При това с идеята да се превръща в навик за личностно поведение и
съвършенство, по пътя към свободата, хилядолетно мечтание на човечеството.
ЧЕТВЪРТО: Контрол преди събитието, контрол върху средата и условията, които
пораждат отрицателните отклонения. Свидетели сме в днешно време колко необходимо е
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това качество на контрола, иначе той се превръща в "аутопсия" на свършените факти,
доказване на трудно доказуемите минали събития. Наш дълг е да използваме обединените
усилия на теорията и практиката, за да постигнем възможно най-високия ефект на
контролното въздействие преди, не след събитието, да сме полезни на обществото в
неговите усилия за социален климат без корупционни практики, измами и престъпления.
Звучи поучително Оскар Уайлд: " Очарованието на миналото е..., че е минало". За да не
съжаляваме за него трябва да осигуряваме чиста среда, условия, които не го дискредитират.
ПЕТО: Съучастие на специалисти от различни области на знанието при
изследване на проблемите на контрола, най вече при обучението на млади
специалисти-бакалаври, магистри, докторанти. Взискателен, понякога повече от
приемливото, проф.Атанасов изповядва: по-добре в този период на обучение и усвояване на
знания да се направи всичко възможно за добрата подготовка, чрез повишена взискателност,
отколкото получения продукт да продължи с куп дефекти в процеса на професионална
реализация. И го прави, с вдъхновение, неотстъпчиво строго, без изключения, мъдро и
целенасочено.
Възможно е да се продължи изброяването на завещаните от проф.Атанасов проблеми,
но общия извод ще остане: имаме своя вдъхновител, за да търсим нови висоти в науката, да
утвърждаваме контрола като необходимост във всички сфери на социалния живот, да го
развиваме все повече като "разумно" присъствие в междуличностните отношения,
своеобразен усилвател на човешкия прогрес. Вероятно не всичко е постигнато в пълното
усвояване на научното наследство на професор Атанасов, но има значение това, че вървим
по верен път, труден, често непосилен, но примамлив като творческо състояние на духа.
Всъщност, за големите личности, оставили трайни следи след себе си, не е необходимо
да се пише много. И малкото е достатъчно, за да спомняме тези, които са ни повели по
стръмния път на науката с вярата и убеждението, че тя е духовната сила на човечеството.
ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ
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НАСТОЯЩЕ, МИНАЛО И БЪДЕЩЕ НА ФИНАНСИТЕ
проф. д.ик.н. Велчо Стоянов

Уважаеми колежки и колеги-членове
на нашия юбилеен Финансово-счетоводен фкултет,
Да припомня, размяната, респективно пазарът се заражда още на границите на първобитните общини; първоначално се е осъществявала натурална размяна, след което става
парична. Тя обаче е твърде разнообразна система от средства за размяна и разплащания и
парите от средство за размяна преминават във финанси, респективно финансови отношения,
които от търговско-финансови се превръщат в чисто парично-финансови такива. Чрез проучването и анализирането на финансите е възможно да се открие ключа, който да даде яснота за много исторически явления – защо някои нации се развиват по-бързо, защо бяха унищожени много империи (остана само глобалната империя – САЩ), защо при някои правителства и парламенти се наблюдава икономически възход, а при други – стагнация и нестабилност.
Според историческите стандарти финансовата наука е относително млада наука и в
сравнение с развитието на други науки, нейното (на финансовата наука) развитие е като че
ли по-бавно. Финансите и финансовата практика са хиляди години по-стари от финансовата
наука, за която се счита, че е създадена през 15-16 век. Според М.Ж. Кондорсе (1743-1794),
който на 30 години е приет във Френската академия на науките и става неин доживотен
секретар: "Икономическата наука още не съществуваше (но като ли бе започнало да се поставя нейното начало – В.С.); принцовете не брояха хората, а само войниците. Финансовата
наука (а защо не и политиката – В.С./ се състоеше в изкуството да се ограбват народите, без
да ги предизвикат към въстание; управляващите се интересуваха от търговията само за да я
облагат с такси (включително мита – В.С.), да я стесняват чрез привилегии или да оспорват
монополите ѝ".1
Трябва да се отбележи, важната роля на Църквата при формирането на начални практики
на финансово управление. Сред първите финансисти на света са монасите на католическия
орден на тамплиерите, установени в Йерусалим, за да защитят пилигримите и местните
християни от мюсюлманите, орден, който е съществувал от 1118г. до 1314 г. "Рицарите
финансисти" не само успяват да натрупат огромно богатство, но и да осъществяват такива
финансови дейности като:
 безкасови плащания;
 отпускане на заеми;
 контол върху движението на паричните потоци.
Монасите успешно са изпълнили "първата божия заповед" на банковото дело: найважното не е да се държат средства, а да се осъществяват печеливши дейности и операции с
тях. Това е само първоначалният предвестник на раждането на финансовата наука и няма
повече доказателства за системна работа в тази насока.
Средновековието се счита от мнозина учени като начало на прехода към развитието на
финансовата наука и период на промяна от гледна точка на нейното формиране и укрепване. Именно оттогава датира нейното самостоятелно развитие. За родина на финансите се
1

Кондорсе, М.Ж., Прогресът на човешкия разум. С. , 1942, стр. 144.
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счита Италия, а самата финансова наука се появява едновременно с политическата икономия през 15 век в градовете на Северна Италия, които са били в период на икономически и
културен напредък. Въпросите за необходимост от систематизиране на знания в областта на
финансите са поставяни от Диомед Карафа (1406 – 1487), Николо Макиавели (1469 – 1527
г.), Джовани Ботеро (1540 – 1617 г.) и други учени от Средновековието1. Научните трактати
на италианските учени са работили като мощен импулс за учените от други държави, като
френският учен Жан Боден (1530 – 1596) който систематизира шестте основни източника на
приходи за държавната власт и предлага също един от първите научни анализи на инфлацията. Според него недостатъците на действащата финансова система са в разкоша и разсипничеството на монарха, във фалшификацията на парите, в общопрактикуваната система на
откупничество и т. н. Данъците според него не само са извънредни приходи, но могат да се
събират само в извънредно важни случаи. Като нормални, редовни приходи той поставя на
първо място приходите от домейните и от завоевания, след това контрибуции, трибути и на
последно място като извънреден приход посочва данъците. За държавните заеми счита, че
трябва да се използуват рядко и при необходимост, и остро се противопоставя на продажбата на служби и отличия, които се практикували по онова време. По отношение на данъците
главният спор в епохата на меркантилистите е кои от тях са за предпочитане – преките или
косвените. Английският автор Уилям пети (1623-1687) е привърженик на косвените данъци
(accise). И обратно, тезата че предпочитане трябва да се даде на преките данъци, и то в лицето на един единствен данък – поземления се поддържа от Джон Лок, който се явява
предшественик на физиократите.
Първото поколение разработки от науката за финансите е съвкупност от теоретични понятия и методи, които да оправдаят от една страна, а от друга да доведат до реализирането
на значителни приходи за покриване на потребностите на държавата. Първите представители на финансовата наука са германските учени Йоханес Юсти (1720-1771) и Джоузеф Сьоненфелс (1732-1817). Според Сьоненфелс финансовата наука е съвкупността от тези правила, посредством които държавата акумулира приходи по най-удобния начин. И Юсти е изследвал същността на финансовата наука, но в по-широк аспект; в книгата си за приходите и
публичните разходи, той разширява обекта на новата наука и счита, че не е оправдано финансите да се ограничават само до приходите. Според него "финансовата наука е наука за
правилата, според коите средствата, необходими за покриване на публичните разходи се
съхраняват и изразходват по най-подходящ начин "2.
Добре известно е и да припомним, че нещата твърде съществено се променят през индустриалната революция и политическата такава, осъществена в Англия през 1648 г.. Тогава
и там се въвежда така да я наречем тристепенна демокрация в лицето на законодателния
орган, наричан парламент, който изготвя и приема както основния закон или Конституцията, така също и всички останали закони, изпълнителен орган или правителство, което ги
прилага и съдебна система, която контролира спазването им. Тази система бе масово въведена от т.нар. демократичен капитализъм, чийто основи бяха изградени от класическия
либерализъм, в лицето главно на А. Смит. Само да споменем и да напомним, че той беше
трансформиран в регулиран от държавата капитализъм "а ла Дж. М. Кейнс", който се назоваваше "социален пазарен капитализъм", респективно "държава на благоденствието"
(Welfare State) заменена от началото на 80-те години на миналия век от господстващият и
днес ултра либерализъм.
Разбира се, това което споменахме е характерно главно за Европа, но започваме да го
прилагаме и ние след Освобождението ни от турско иго или робство, макар и че по време на
1
2

Виж: Посредникова Д.В., Очерки по истории финансовой науки, Санкт Петербург, 2012, стр. 13.
Пак там, стр. 35.
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робството ни, нашата държава е била една от структурите на империята с добре развита
занаятчийско-манифактурна структура. Историята ни като народ и държава е изключително
велика, но и доста трагична след Балканската и Първата световна война, включително и
след Втората световна война. За съжаление и преходът ни от 10 ноември 1989 г. се оказа
трагичен в рамките на еднополюсния свят, начело с глобалната американска империя, чиято
главна стратегия се оказа "сблъсъкът на цивилизациите", респективно на културите и "износ
на демокрация", включително чрез т.нар. "хибридни войни" с оглед изграждането на "Глобалното село" върху основата на т.нар. Нов световен ред (НСР), включително и посредством т.нар. Тайни политически общества (ТПО). Съвременните все по-напрегнати световни
обществени отношения обусловиха както английският Брекзит, така и кризата на ЕС, обусловена и от бежанския поток на ислямисти към Европа. Като че ли бъдещето на света се
обуславя от обстоятелството дали САЩ ще успеят да се справят и с Китай и Русия; борбата
срещу фундаментализмът - тероризмът обхваща и става актуален почти за целия неислямски свят.
В съвременен геополитически план заслужава да цитираме известният съвременен американски икономист, Л. Търоу, който пише: "Изборите (при съвременната демокрация –
В.С.) са средство чрез което заменяме едни мошеници с други такива" 1. За съжаление, съвременният път, по който върви нашия свят, става все по-проблематичен и все по-напрегнат,
но да изоставим съвременните глобални проблеми и да се върнем към състоянието и проблемите на финансите, а до известна степен и на нашия факултет и на нашия университет, а
дори и до състоянието на нашето висше образование.
Първият период на формиране и развитие на теорията на финансите, който продължава
почти 200 години, завършва в средата на 20-ти век. Еволюционните процеси в икономиката
през Средновековието водят до появата на нови организационни и правни форми на управление на бизнеса и значително усложнени икономически връзки, което на свой ред допринася за формирането на специфични финансови практики, които вече се свързват с дейността на частния сектор. През това време се раждат и нови форми на бизнес организации. Поголямата част от научните изследвания в областта на финансите в края на 19-ти и началото
на 20-ти век са посветени на ролята на данъците и данъчната система при акумулиране на
финансовите ресурси за публичния сектор и не са свързани с финансовата дейност на конкретно предприятие.Това до голяма степен обяснява факта, че теорията на финансите е преди
всичко описателна. По това време класическата финансова теория е почти изчерпана, а
новите тенденции в икономическата развитието водят до изместване на акцента във финансовите изследвания, които се изпълват и с ново съдържание. Донякъде може да се каже, че
централизираните (или публичните) финанси се развиват и систематизират според финансовата теория. Децентрализирани финанси и финансови отношения с други държави вече
съществуват по това време, но за тях липсва теоретично разбиране и систематизиране. С
развитието на националните и международните финансови пазари и нарастващото влияние
на децентрализираните (частни) финансови агенти се появява нужда от развитие на концептуалната основа, теоретичното разбиране и обосновка на ролята и механизма на функциониране на капиталовия пазар и неговите взаимотношения с големите национални и транснационални корпорации.
Четиридесетте и петдесетте години на 20-ти век се считат за фундаментално нов етап в
развитието, логиката и съдържанието на науката за финансите. По исторически стандарти
възникването и развитието на новата теория става бързо. Основната причина за това е изключителното търсене от страна на практиката – интернационализация на бизнеса, развитието на финансовите пазари, укрепването на банковия сектор и т.н.). По принцип е възможно
1

Търоу, Л.,Бъдещето на капитализма, изд. В. Люцканова, 2000, стр. 240.
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неокласическата финансова теория да се характеризира като система на знание за организацията и управлението на финансовата триада: ресурси, отношения, пазари. Именно интегрирането на финансовия анализ в икономическата теория през 60-те години на миналия век
дава възможност и за развитието на модерните или съвременните финанси 1. Известни имена
допринесли за развитието на "финансовия икономикс" и Нобелови лауреати са Марковиц,
Шарп, Милър, Мертън и Шол.
В случая заслужава да цитираме следната мисъл на великия Леонардо да Винчи от книгата на Лука Пачоли2; тя е следната: "Влюбеният в практиката без науката е подобие на
кормчия на кораб без руло или компас; той никога не е уверен накъде плува" (с. 206). Следователно за да можем успешно да плуваме в живота би следвало да бъдем възможно найдобре образовани. Смята се, че Лука Пачоли е "бил другар респективно приятел – В.С./ и
съветник на Леонардо да Винчи и Леон Батист Алберто, който първи е дал алгебрата и геометрията за език и структура на науката, изобретил е двойственото счетоводство и е представил в математическите трудове основата на неизменните норми за следващите им изследвания" (с. 237). Аналогично мнението и на Леонардо да Винчи, според който "никаква достоверност няма в науката там, където не се прилага нито една от математическите науки
и/или нямат общо с математиката". (с. 201). Подценява се критичното отношение към абсолютизирането на ролята на математиката във всички науки от известният Джовани Пико
дела Мирандола (1463-1494) според който "няма нищо по-вредно за теолога от евентуалните му занимания и опита да прилага математиката на Евклид" (с.201). Но дали това се отнася само за теологията, а не и за социално-икономическите дисциплини, в рамките на които
се прекалява с математиката. За съжаление тези проблеми не се дискутират, но да изтъкна,
че критичното отношение към прекаляването с математиката решително се изразява и критикува и от световно известният участник в Ню Йоркската фондова борса, Насим Талеб,
който е с математическо образование. Вече все повече книги проявяват критично и негативно отношение към фондовите борси, дори те се наричат "място за хазарт, където се играе
с белязани карти....третират се като брутална война без проливане на кръв..именува се червив пазар...смята се, че са налице сериозни манипулации, издадена е и вече книга, озаглавена "Лудницата, наречена борса"3. Дори се твърди, че "светът вече никога няма да е както
преди 11.09.2001 г." (с. 295).
Дали би могло да се отрече, че съвременното, ултра-либералното пазарно стопанство се
идеализира и едва ли не се обожествява, но съзнателно и целенасочено се деформира не
само посредством "лудницата, наречена борса", а и посредством следното:
- Офшорни зони – нелегален паралелен пазар, чрез който се "спестяват" около 220
млрд. долара данъци годишно;
- Класиците-либерали считаха, че т.нар. "естествени монополи" следва да се стопанисват от държавата, защото те са монополисти и неподлежащи на конкуренция; те (класиците) са препоръчвали също и да се внимава с чуждите инвестиции, за да не се изпада под чуждо финансово-икономическо влияние. Добре е известно, че "естествените монополи" бяха приватизирани и уж се контролират от специални държавни контролни органи, но според Дж. Стиглиц, те ("естествените монополи") контролират и
контролиращите ги органи. Освен това пред външното финансиране се отвориха напълно и най-широко вратите, ако може така да се каже, за навлизане и приемане на
1

Jovanovich, Fr. Finance in modern Economic Thoughts, in The Oxford Handbook of the Sociology of Finance, ed. by Karin Knorr Cetina and Alex Preda. Oxford University Press. 2011.
2
Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. – Москва: Финансы и статистика, 1983, с. 206.
3
Виж Мартин, П. И Холанхагел, Б. Големите финансови спекулации, С. , 2003, с. 279, 273, 286, 296,
300 и др.
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чужди/външни инвеститори. Нашата банкова система, големите ни фирми, както и
търговски вериги у нас са в ръцете главно на чужди инвеститори. С други думи и
според Дж. Стиглиц "прекали се с приватизацията, а така също и с дерегулацията".
- Лобизмът е легално средство за ходатайстване срещу определени солидни възнаграждения.
- Продължава да се следва принципът, че "твърде големите не бива да фалират" и при
криза финансово се подпомагат от държавата, както беше и при последната криза,
която настъпи през 2007/2008 г.
- Прекалява се и с т.нар. концесии.
- Смята се, че и спечелилите договори за осъществяване на инвестиции чрез средства
от бюджетни и от европейските парични фондове/ се получават солидни комисионни –
до 50%.
- Едва ли би могло да се твърди, че т.нар. публично-частно партньорство е в интерес
не на частния, а на публичния сектор.
- От съвременната счетоводна литература разбираме, че както Световните, така и Националните счетоводни стандарти се коригират в полза на гигантските ТНК.
Безспорно е, че особено след Просвещението и Индустриалната революция, а и у нас
след Освобождението, се разраства системата на образованието в трите му основни структури – основно образование, средно образование и висше образование, в рамките на което
сме и ние. И у нас се изградиха икономически университети, включително и специалности
"Финанси", "Счетоводна отчетност" и "Финансов контрол", които безспорно са взаимно
свързани. Отначало те бяха само в нашия университет, свищовския бивш Финансовостопански институт, назоваван по-късно Стопанска академия, и във Варненския икономически университет. Впоследствие обаче университетите и висшите училища се увеличиха
до 52 и в повечето от тях се откриха и нашите специалности. При това да отбележа, че
средният брой на студентите в нашите университети и висши училища е твърде по-малък от
средния им брой в рамките на тези от страни-членки на ЕС, поради което и броят на университетите и на висшите училища е много по-голям у нас. Едва ли би могло да се отрече,
че най-доброто качество на образование по финанси е при нас, както и в свищовската академия и варненския университет.
Накрая бих искал да обърна внимание на обстоятелството, че вече е почти общоприето,
че образованието в целия свят, включително и в САЩ е в криза, обаче се предприемат
стъпки и действия да се подобри, защото е общоприето, че без добро образование не би
могло да има добро бъдеще. У нас също е налице стремеж към подобряването на нашето
образование, като се счита, че новоприетия и прилагания вече нов Закон за предучилищното и училищното образование, вече е налице този процес в предучилищното, основното и
средното образование. Очаква се да се промени съществено и Законът за висшето образование или да се създаде нов такъв закон. Едва ли може да се отрече, че е необходим и нов
закон за развитие на научния състав. Може би заслужава да обърнем внимание на обстоятелството, че в началото на XX в. сме били с тази качествена система на образование, която
е правила впечатление дори и на тогавашния американски президент У. Удроу.
Вече десет години откакто сме в ЕС се получават ежегодни критични доклади от ЕС и
към нашата Съдебна система, която уж я променяме, но ще разберем от следващият доклад
на ЕС, дали това е сторено ефективно. Откакто влезна в длъжност сегашният президент, Р.
Радев, стана доста актуален и дискусионен проблемът за организиране на ефективна борба
срещу корупцията, но нещо съществено все още не е сторено. Впрочем, който се запознае с
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публикувания от нас таен план на масоните от 1969 г. 1 ще види и разбере, че именно и главно чрез него е провокирана съвременната несигурност и противоречивост в рамките на
настоящия свят, който се движи към "Глобалното село", изграждано върху основите на
НСР. Бих искал да обърна внимание на две обстоятелства, които се отбягват и/или заобикалят, а именно че в основата на управлението на света стоят два основни вида ТПО – класически в лицето на масони, илюминати и розенкройцери и над десет нови такива, създадени
главно след двете световни войни. Между тях е института "Тависток", учреден през 1921 г.
в Париж и със седалище в Лондон, който изпълнява две основни функции, а именно:
а) манипулиране и зомбиране на населението чрез т.нар. днес "фалшиви новини" посредством медиите, като основните от тях са в ръцете на тази организация и
б) определяне и насочване стратегията и развитието на образованието посредством
множество и техни "световни фабрики за наука и образование".
Разбрахме и знаем, че пазарът днес се величае, но в същото време съзнателно и целенасочено се деформира.Безспорно е, че след 11.09.2001 г. светът съществено се е променил,
но не в позитивна посока, за съжаление. Би могло да се каже, че финансиализацията на този
свят почти вече се абсолютизира. Днес вече нещата така се промениха, че финансите и финансовият елит насочват и формират съдбата на света. (според Н. Еднън, нобелов лауреат).
И накрая искам да приключа като спомена две известни, макар и позабравени имена на
български икономисти, ценни автори, чиито творби се отличават с дълбочина и оригиналност. В нашата научно-преподавателска сфера също има, ако не велики, то поне ярки и
запомнящи се личности – наши бивши преподаватели и учители, за които си спомняме с
уважение и признателност.
Първият е Асен Христофоров, чиято университетската кариера започва през септември
1940 г., когато е избран за хоноруван преподавател в Държавното висше училище за финансови и административни науки – ДВУ (одържавен наследник на частния Свободен университет), по-късно ВИИ "Карл Маркс" и понастоящем УНСС. През 1945 г. е избран за извънреден професор към ДВУ. Публикува основните си лекционни курсове, които представляват завършени аналитични обзори по българска финансова история и по история на финансово-паричните теории2. Най- всестранен е интересът му към теорията на икономическия
цикъл – концептуални основи на теориите; характеристика на отделните фази на цикъла;
продължителност и амплитуда на циклите; национални и международни цикли; цикличност
на различни икономически процеси (производство на злато, цени, парични агрегати и пр.).
Другият е проф. д-р Минко Василев Русенов. Като студент и по-късно като асистент
имах щастието да слушам лекции и да работя под ръководството на този безспорен авторитет в областта на финансовата наука. Много от нас сме участници и наследници на създадената от проф. Русенов финансова школа – като идея, като духовни ценности, като стремеж
към непрекъснато усъвършенстване, като енергия за откликване на основните предизвикателства, пред които практиката изправя финансовата наука.
Ще се спра само на някои основни публикации, тъй като е невъзможно да изброявам
всичко, а и те фигурират в някои енциклопедични издания. В областта на финансовата мисъл и история ще отбележа монографиите "Очерк за развитие на финансовата мисъл при
капитализма" (1962); Финансова политика на буржоазната държава" (1959), "Буржоазната
финансова наука и идеята за безкризисния капитализъм" (1963), "Предмет, структура и
задачи на финансовата наука при социализма" (1957), "Очерк за развитието на финансовата
1

Виж: Стоянов, В., Новият световен ред – идея и дело на тайните политически общества, ИК –УНСС,
2017г.,с. 212-213
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Виж: "Асен Христофоров – избрани произведения".Поредица "История на финансите и банковото
дело: поредица" на БНБ, 2010.
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мисъл при капитализма" (1962), "Банковият кредит и техническият прогрес" (в съавторство,
1962 г.), в която и днес могат да се намерят актуални постановки. Една от първите му публикации през 1944 г. – "Кооперативните земеделски стопанства в България", е свързана с
практическата му работа на млади години в сферата на кооперациите в Троянския край.
Проф. Русенов бе защитник и радетел на развитието на кооперативното дело, в което България е имала силни традиции още преди 1944 г. Той извърши огромно пионерско дело за
изграждане и утвърждаване на финансовата наука и практика. Трайна следа в нашата икономическа литература оставят многобройните учебници, които проф.Русенов написва сам
или с оглавявани от него колективи. Според мен върхово постижение на неговата научна
кариера е великолепната "Финансова и кредитна енциклопедия", която е явление не само в
нашата икономическа литература.
През периода 1969-1976 г. той оглавява катедра "Финанси и кредит" във ВИИ "Карл
Маркс", привлича и тясно сътрудничи с няколко авторитетни финансисти – проф. Георги
Свраков, проф. Ст. Чолаков и други, които допринасят за подобряване на катедрата и укрепване на специалността. Днешната катедра "Финанси", наследник на тогавашната катедра
"Финанси и кредит", е една от най-авторитетните и притегателни не само в УНСС, но е
водеща и в цялата страна. Тя даде и продължава да дава на България министри, заместникминистри, подуправители, главни икономисти и членове на УС на БНБ, ръководители на
банки, служители на европейски и международни финансови институции и други.

60

ЕТЮД IN MEMORIAM ПРОФ. МИЛЕТИ МЛАДЕНОВ
доц. д-р Емил Хърсев
доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова

***
This brief essay, "Etude in memoriam Prof. Mileti Mladenov" aims to provide a general survey of the
scientific research and the academic work of the late Prof. Dr. Muileti Mladenov, and to emphasize his role as
the founder of fundamental institutions of Bulgarian financial system – the Bulgarian National Bank, the
Bulgarian Deposit Insurance Fund, the Guarantee Fund – Third Party Liability Insurance and the Investor
Compensation Fund.
***
Това кратко есе, "Етюд in memoriam проф. Милети Младенов" има за цел да направи общ преглед
на научното творчество и академичната работа на покойния проф. д-р Милети Младенов, и да изтъкне
неговата роля като създател на фундаментални институции на българската финансова система – Българската народна банка, Фонда за гарантиране на влоговете в банки, Гаранционния фонд – Задължително застраховане и Фонда за компенсиране на инвеститорите.
***

Когато говорим за професор Милети Младенов, преди да споменем високите му професионални и научни качества, няма как да не си спомним за неговите лични качества – един
изключително умерен човек, добър, толерантен, умеещ да подава ръка и да подкрепя, невероятно ерудиран, взискателен, човек с много висока култура, който много се раздава за
близките си, за приятелите, колегите, студентите. Неговите студенти често са споделяли
впечатленията си за лекциите на професор Младенов и за него самия като лектор. Думите, с
които го описват са респект, страхотни познания, невероятен лектор, умеещ да интригува
аудиторията. И допълваха – той никога не повишава тон, не налага цербески правила, не ни
плаши, стимулира ни да четем повече, научаваме много нови неща, правим интересни дискусии. В началото на семестъра, когато стартираме курсът по "Банково дело" или по "Парична теория и парична политика", той винаги измисляше някаква провокация, с която да
"хване" интереса на нашите студенти. Така например, в първия час на един от курсовете по
"Банково дело" той раздаде на студентите снимка на Жером Кервиел и ги попита, дали познават този човек. Разбира се, никой не разпозна Кервиел, но пък на всички им беше много
интересно да научат за сделките с деривати, които е правил и какви загуби е реализирала
Сосиете Женерал в пика на глобалната финансова криза. "Интригата" я има и в неговите
учебници – оригиналните шаржове към главите на учебника "Пари, банки, кредит", онагледяващи какво представлява пряко финансиране, обезпечение по кредита, взаимно кредитиране и т.н.
Професор Милети Младенов е роден на 23 април, 1943 г. в с. Градешница, област Враца.
Завършва в УНСС специалност "Икономика на външната търговия" (днешната специалност
"МИО"). По покана на проф. Нешо Царевски и проф. Д. Василев през есента на 1967 г. Милети Младенов постъпва на работа като икономист (по-късно става научен сътрудник) в
Института за външна търговия към Министерството на външната търговия, където работи в
продължение на седем години. Уволнен е от института за политическа неблагонадеждност.
Защитава докторска дисертация по темата за инфлацията в западните страни (приема се, че
в плановата икономика инфлация не може да има). Негов научен ръководител по време на
задочната му аспирантура е проф. Царевски. Преподавател е към катедра "Финанси" на
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УНСС от 1975 г., като дисциплините, по които най-вече се налага като титуляр са "Теория
на парите и кредита" и "Банково дело".
Професор Младенов е автор на многобройни публикации в България и в чужбина в областта на парите, кредита, банковото дело, международните финанси. През 1985 г. тогавашния ВИИ "Карл Маркс" издава книгата на професор Младенов "Парично обръщение и кредит при капитализма". През 1988 г. публикува книгата си "Банковото дело в несоциалистическите страни". За тази книга много наши известни финансисти споделят, че е била единствената навремето, която е разкривала завесата на западния модел на банкиране. През 1995 г.
проф. Младенов прави първото издание на своята книга "Пари, банки, кредит", която се
утвърждава като безспорен учебник по дисциплината "Парична теория и парична политика". В книгата по един ясен, достъпен и увлекателен начин са представени въпроси от областта на финансовите посредници, финансовите пазари, финансовите инструменти, лихвените проценти, предлагането на пари, централното банкерство, инфлацията, паричните
съвети, паричната политика и паричната теория. И въпреки че тези въпроси са малко трудни
и понякога абстрактни за студентите от втори курс, когато всъщност се изучава дисциплината "Парична теория и парична политика", книгата успява да ги завладее и много често
след лекциите студентите идваха с допълнителни въпроси по нещата, които са прочели.
Книгата има шест издания, като всяко от тях е допълвано с интересни теми като паричния
съвет, Европейската централна банка, мрежата за финансова сигурност, хармонизираните
парични агрегати, а в предпоследното издание си заслужава да се прочете една есеистичната статия на проф. Младенов, добавена като приложение към главата за централната банка и
изменението на паричната база, която се нарича "Опит за портрет на централния банкер".
Един цитат от тази статия е особено показателен за отношението, което проф. Младенов
имаше към хората, с които работи: "Изумително е колко много може да постигне един умело подбран и работещ екип! Умният ръководител намира по възможност по-умни от самия
него експерти, за да може, подпомогнат от най-добрите, да издигне и поддържа престижа на
своята институция, а с това и собствения си престиж". Може би не всички знаят, но и самото художествено оформление на тези книги следваше определена логика – изображението
на корицата е на музикална тематика, която, обаче, носи определен смисъл. Например, на
изданието от 1998 г. има лък и цигулка, с което се прави аналогия с паричния съвет, а на
изданието от 2009 г. ясно изображение на диригент и неясно изобразени и хаотично разположени оркестранти. Тук може би се досещате за аналогията, която се търсеше – разстроената финансова система по време на глобалната финансова криза и централните банки в
ролята на диригента. Второто издание на книгата "Пари, банки, кредит" е носител на наградата на издателство "Сиела" за най-добра икономическа книга за 1998 г.
През 2003 г. проф. Младенов публикува своята книга "Мрежата за финансова сигурност", която освен че е едно задълбочено изследване по темата, има и сериозна практическа
насоченост, тъй като в нея проф. Младенов е споделил и натрупания си опит като създател
и ръководител на Фонда за гарантиране на влоговете.
Въпреки че никога не е губел връзка с УНСС, професор Милети Младенов имаше и богат практически опит, като заемаше ключови длъжности във финансовата сфера. И ако отново се опитаме да използваме ключови думи, които да описват професионалната му кариера извън университета, те биха били централната банка и мрежата за финансова сигурност –
Фонда за гарантиране на влоговете и Фонда за компенсиране на инвеститорите. От 1991 г.
проф. Младенов, тогава доцент, кандидат на икономическите науки, е подуправител на БНБ
и член на Пленарния съвет и на Управителния съвет на БНБ. Ако разгледате Годишния
отчет на БНБ от онези години, и по-конкретно – частта за паричната политика на централната ни банка, тя напомня изключително много на класически учебник по Парична теория и
парична политика, тъй като става въпрос за кредитни тавани, депозитни аукциони, ломбар62

дни кредити, сконтови кредити, операции на открития пазар. Професор Младенов беше в
централната банка може би в едни от най-интересните и предизвикателни времена от нейната история. Управленията, за които професор Младенов отговаря като подуправител на
централната банка, са "Икономически и паричен анализ", "Държавни кредити", "Международно сътрудничество", "Управление на персонала", "Прес служба". В този период се поставят основите на банковото дело в страната след промените – през 1992 г. НС гласува Законът за банките и кредитното дело, регламентират се изискванията и общите рамки за
дейността на банките, сключват се стенд бай споразумения с МВФ за допълване на валутните резерви на страната. През 1995-1996 г. страната се намира в дълбока валутна и финансова криза, която има сериозни последици за банковия и за реалния сектор. Професор Младенов е подуправител на БНБ до 30 юни 1996 г. Докато е в централната банка, той съдейства и за издаването на множество изследвания в поредицата "Дискусионни материали" на
БНБ (тя стартира по негово време), където публикуват своите проучвания водещи български и чуждестранни икономисти. През същия период от 1991г. до 1996 г. проф. Младенов е
алтернативен гуверньор за България в Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.
През този период професор Младенов прави множество публикации и интервюта в медиите, като много от статиите, които публикува, са с образователен характер, като обясняват често използвани икономически термини като девалвация, реални лихвени проценти,
инфлация, които се появяват в "новото време", както той обичаше да казва, по един много
достъпен и разбираем начин за читателите. Тези статии и интервюта от периода 1990-1993 г. са
обединени в една книжка, издадена от университетското издателство на УНСС през 1994 г. –
"Милети Младенов и Доньо Донев за банковата реформа в България". Този сборник е едно
интересно четиво и въпреки че, както проф. Младенов е посочил в предговора, някои от
статиите и интервютата са загубили свежестта си в течение на времето, те са свидетелство
за изключителните промени, които са се случили през онзи период. И през това активно за
неговата кариера време професор Младенов не губи връзката си с университета – продължава да води лекции в УНСС, където обикновено пълни аудиториите и съдейства за възстановяването на Стопанския факултет на СУ "Климент Охридски", където също е любим
лектор на студентите.
След централната банка проф. Младенов работи главно в областта на схемите за финансова сигурност. От 1999 г. проф. Милети Младенов е председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Всъщност той създава тази структура в страната ни и е председател на първия УС на Фонда за периода от 1999-2002 г., когато на практика изтича мандатът му на тази длъжност. Непосредствено след създаването на Фонда е отнет лиценза на
Кредитна банка, което налага предприемането на спешни действия от Управителния съвет
на Фонда по задействането му, дори когато още е в ход финализирането на правната рамка
за дейността на Фонда и неговата организационна структура все още формира. Въпреки че
от 1995 г. към БНБ има схема за гарантиране на депозитите, реалното създаване на тази
схема е в края на 1998 г., когато се създава Фондът за гарантиране на влоговете, а на проф.
Младенов се пада сложната задача при липсата на какъвто и да е опит и практика да я изгради и тя да започне незабавно да функционира. Сериозната задача по създаването на този
най-важен компонент на мрежата за финансова сигурност подтиква проф. Младенов да
прави сериозни проучвания в тази област, като основно се изследва опитът на водещи европейски страни. Помня дори и негови познанства с водещи световни специалисти и изследователи по тези въпроси, като например, проф. Джилиън Гарсия от Държавния университет
на Ню Йорк, които се отнасяха с огромен респект към професор Младенов и с готовност
споделяха мненията си по проучванията на професор Младенов.
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В сферата на гарантирането на депозитите професор Младенов се ползва с огромен авторитет и на международно ниво. Още със създаването на Фонда по инициатива на професор Младенов тази организация става член на Международната асоциация за гарантиране на
депозитите (IADI). На срещите на IADI проф. Младенов е чест лектор, поставя интересни
въпроси за дискусия, ръководи работни групи. И въпреки че България няма почти никакъв
опит и история в депозитното застраховане, председателят на българския фонд се ползва с
изключително голям авторитет и уважение, а лекциите, които представя по време на събитията на IADI, се посрещат с подчертан интерес, след тях се водят разпалени дискусии.
През 2003-2004 г. професор Младенов е председател на УС на Гаранционния фонд – Задължително застраховане, а от септември 2005 г. до юли 2015 г. – председател на УС на
Фонда за компенсиране на инвеститорите. Когато с решение на Комисията за финансов
надзор професор Младенов е определен за председател на УС на Фонда за компенсиране на
инвеститорите, тази структура няма нито персонал, освен Управителния ѝ съвет, определен
от КФН, нито помещения, няма ѝ детайлна правна рамка, която да дава насоки за нейната
дейност (освен базовата регламентация в ЗППЦК и Директивата 97/9 за схемите за компенсиране на инвеститорите). За по-малко от 1 година българската схема за компенсиране на
инвеститорите е структурирана и е създадена необходимата правна рамка за нейното ефективно функциониране. Много често, когато по време на срещи с различни участници на
капиталовия пазар става въпрос за Фонда за компенсиране на инвеститорите, участниците
продължават да го наричат Фондът на Милети Младенов. По инициатива на професор Младенов от 2006 г. Фондът за компенсиране на инвеститорите е асоцииран член на Европейския форум на схемите за гарантиране на депозитите, като през 2011 г. ФКИ е домакин на
ежегодна среща на европейските схеми за компенсиране на инвеститорите.
Преводите на книги – няма как да не ги споменем и няма как да не се започне с "Обща
теория на заетостта, лихвата и парите" на Кейнс, която за първи път се превежда на български език от професор Младенов през 1993 г. Книгата е преиздавана два пъти – през 2001 г. и
2016 г. Професор Младенов често казва, че заради превода на тази книга много колеги смятат, че е привърженик на идеите на Кейнс или кейнсианец и че той не би се определял като
монетарист или кейнсианец. Както той пише в предговора на първото издание на "Общата
теория" между двете направления – монетаризма и кейнсианството – има както съперничество и различия, така и значителен консенсус по редица въпроси и могат да се посочат предимства или недостатъци в разглеждането на определени въпроси на едното или на другото
направление. През 2014 г. проф. Младенов амбицира един екип от колеги от катедра"Финанси" на УНСС да преведат последното дотогава издание на "Теория на парите,
банковото дело и финансовите пазари" на проф. Фредерик Мишкин, като той самият се
включва с превод на няколко глави и финалната редакция на книгата, което беше огромен
труд. През 2016 г. превежда книгата "Посткапитализмът" на Пол Мейсън. Също така, под
научната редакция на проф. Младенов излизат и много други икономически книги като
"Властелините на финансите" на Лиакат Ахамед, "Зомби икономикс" на Джон Куигин, "Цената на неравенството" на Джоузеф Стиглиц и др. По инициатива на проф. Младенов и под
неговата научна редакция се публикува на български език и учебникът на полските професори Завадска, Дроздовка и Яворски "Банково дело. Базов курс", който широко се използва
от студентите в бакалавърските програми. Всъщност, преводът е хоби на професор Младенов още от по-младите му години, когато прави преводи от френски език на художествена
литература, напр. на Анри Троая – "Зеленият бележник", един впечатляващ сборник с разказ, на Роберт Мерл – "Уикенд в Зюидкот", на Андре Рьомакл – "Време да се живее" и др.
Професор Младенов е член на Клуба на младия преводач през 80-те години.
Професор Младенов активно участва в живота на катедра "Финанси". От 2010 г. с изключение на тази година по негова инициатива всяка година катедра "Финанси" организира
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ежегодна конференция, която събира сериозен брой участници – докторанти, изследователи, университетски преподаватели от водещите икономически университети у нас и от чужди университети – УНСС, ИУ Варна, Стопанска академия-Свищов, Нов български университет, ЮЗУ, БСУ, Стопански факултет и др., като някои от изброените университети бяха
партньори при организирането на тези конференции. Дискусиите и докладите на тези конференция следват актуална тема, която обикновено се предлага от професор Младенов или
той определяше насоката – "Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор
на България" през 2010 г., "Накъде след кризата? (С акцент върху финансовия сектор/" през
2011 г., "Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа" през
2012 г., "След кризисният финансов маразъм в Европа и България" през 2013 г., "Демараж
или забавен каданс за икономиката и финансите? (По примера на ЕС и България/" през 2014 г.,
"Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна" през 2015 г., "Икономическата несвобода" през 2016 г. От 2013 г. професор Младенов е ръководител на една
нова магистърска програма – по Банково дело и международни финанси, която оттогава
печели интереса на студентите-магистри и е автор на няколко нови дисциплини за магистърските програми "Банково дело и международни финанси" и "Макроикономика и финанси" – "Световната финансова система и паричната политика", "Финансово посредничество и
финансови пазари". Професор Младенов беше често канен и желан участник в конференции, кръгли маси, дискусии, организирани от други катедри и университети, защото винаги
изразяваше мнение, задаваше въпроси, провокираше.
Той винаги имаше мнение и позиция за това, което се случва в света на финансите у нас
и по света. Четеше много, изразяваше своите позиции в многото интервюта, за които често
го "ухажваха" журналистите. Понякога със своите изказвания и интервюта се случваше да
настъпи тук и там някой и дори когато му се обаждаха да го "порицават" за изразената позиция, той успяваше с присъщото му спокойствие и такт да изложи аргументите си, без да
отстъпва и крачка назад. Дори и в последните години, когато водеше най-голямата си битка,
той не спираше да се вълнува и да взима отношение по важните въпроси в сферата на финансите, които го вълнуваха.
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НОВ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ
НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
доц. д-р инж. Лиляна Вълчева1,
председател на Национален браншов синдикат
"Висше образование и наука" (ВОН-КНСБ)

Резюме
Основната цел на статията е да се направи анализ на новия модел на финансиране и на качеството
на обучение на студентите във висшите училища. Това е свързано с изследването на историята и
проблемите на финансирането в сферата на висшето образование, целите и принципите на качественото обучение във висшите училища, образователния процес и неговите съдържателни основополагащи компоненти. Направен е преглед на формулираните предложения за промяна в модела на финансиране на висшите училища, базиран на съотношението "количество – качество" и постигнатите резултати в това отношение, и са дадени някои важни насоки за бъдещето на висшето образование в
България.
Abstract
The main objective of this paper is to analyze the new funding model and the quality of education of
students in the universities. This is related to the study of the history and problems of financing higher
education, purposes and principles of quality education in universities, the learning process and its
fundamental substantive components. A review of the formulated proposals for changes to the financing of
universities based on the ratio "quantity – quality" and the results achieved in this respect are made. Some
important guidance for the future of higher education in Bulgaria is also given in the paper.
JEL Classification: I23, I28.
"За образованието и науката като национален приоритет
трябват инвестиции, а не само финансиране!"

Въведение
Социалните партньори от академичните среди определят ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКАТА като мащабна, сложна, трудна и конкурентна бизнес-среда, която изисква отговорно държавно и общественно отношение, както и големи текущи инвестиции. Секторът на висшето образование, като пресечна точка на изследователската дейност,
обучението и иновациите, е определен в Лисабонската стратегия2 като основен фактор за
конкурентоспособността, трайното развитие и заетостта в Европейския съюз, но и като
ключов фактор за икономиката на знанието. Следвайки анализите, че България изостава
значително по количество инвестиции в изграждане на икономика на знанието, а именно
– недостатъчно инвестиране в човешките ресурси, недостатъчен брой висшисти за нуждите на Общността и трудовия ни пазар, както и недостатъчно участие в процеса на учене
през целия живот.
1
2

е-мейл: von_knsb@yahoo.com
European Commission (2000). Communication from the Commission Europe 2020: A Strategy for smart,
sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.03.2010 COM(2010), 2020.
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Определяйки образованието и науката за национален приоритет по-правилната дума ще
бъде инвестиции, а не просто финансиране. Тъй като при успешното реализиране на добрите политики в тази област, би следвало да се очаква определена възвращаемост, значително
по-висока от направените вложения.

1. История и проблеми на финансирането
на висшето образование и науката
Проблемите на финансирането произтичат от:
 Огромните диспропорции в диференцирания норматив за издръжка на обучението за
един студент по професионални направления, които отдавна са поставени за обсъждане, от 2009 г.;
 Неприемливото съотношение 1:10 (най-ниския към най-високия нормативен коефициент), докато в другите европейски страни средно то е 1:5.
 Други.
История на финансирането
Началото бе поставено през 2001 г., но едва в 2004 г. започнаха разговорите за полагане
на коефициенти за издръжка на обучение на студентите в частта "Субсидия за издръжка на
обучение на студентите" като елемент на държавното финансиране. Основният дял от 80 на
сто се отреждаше на работните заплати и осигуровките на работещите във висшите училища (ВУ), а 20 на сто – за текущи разходи. През 2005 г. коментарите относно коефициентите
за издръжка на обучение на студентите бяха в по-близки граници, от порядъка на 1; 1.6; 2.3;
4.3; 5 и 6.2. Най-високият коефициент – 6.2, беше за професионалните направления – "Медицина", "Стоматология", "Фармация", "Обществено здраве" и "Спорт".
През 2007 г. е направена промяна в ПМС № 162 (от 20.06.2001 г.) и неизвестно как и на
каква база медицинските науки бяха отделени в нов ред, с много по-висок коефициент – 9.4.
Подчертавам, че промяната не е обсъждана със социалните партньори, както и мотивите за
нея.
В крайна сметка се получи така, че базовият норматив за издръжка на обучението на
един студент в професионалните направления "Педагогика", "Икономика", "Администрация
и управление", "Туризъм" се умножава по 1.00, а в "Медицината" – по 9.4.
Има още едно професионално направление с висок коефициент (10, 57) – "Военно дело".
Но поради спецификата и най-вече поради факта, че е в принципала на военното министерство – не е редно в тази специфична област да се прави анализ или коментар.
Необходимо е да подчертая факта, че на национално ниво е конституиран Съвет за
тристранно сътрудничество към Министерския съвет и в качеството си на социален
партньор Националния синдикат "Висше образование и наука" към Конфедерацията
на независимите синдикати в България ("ВОН" – КНСБ) внесе мотивирани искания
за корекция на коефициентите, респ. в Министерството на образованието и науката
(МОН) и Министерство на финансите (МФ) още през 2010 г. През 2012 г. тези искания
бяха подкрепени от Съвета на ректорите. По-късно, в края на 2013 г., по настояване на
ВОН-КНСБ се проведоха нови преговори, не в МОН, а в Министерски съвет, като
синдикатът покани и ректори на водещи ВУ.
Като положителен ефект от преговорите е ръста, макар и с малко, на коефициента за
"Педагогика", "Педагогика на обучението по ..." и "Теория и управление на образованието" – от
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1,0 на 1,05. Благодарение на това, университети и факултети с висока оценка за качество
получиха увеличение на субсидиите си. По-сериозно увеличение се постигна при средствата за издръжка обучението на един студент в направленията "Математика", "Природни и
инженерни науки", където коефициентът от 2.3 се промени на 2.4. В резултат на това, ако
през 2014 г. средният норматив за издръжката на един студент бе 1771 лв., то през 2016 г. се
увеличи на 2110 лв. Такова увеличение обаче не получиха всички висши училища от тези
професионални направления, а само тези, които имат висока комплексна оценка за качеството на обучение (ПМС 328/2015), която се отчита по четири показателя. С най-голяма тежест е показателят "реализацията на пазара на труда". Следователно, увеличението на коефициентите по професионални направления не означава автоматично повече пари. Трябва
да има и качество. И в случая с висшите технически училища това вариране е налице. В
някои увеличението е от 1664 лв. на 1693 лв., в други – от 1716 лв. стига до 2141 лв. Има
висше училище с увеличение на средствата за издръжката на един студент – от 1484 лв. на
1485 лв., или само с един лев, защото и комплексната оценка за качеството е ниска и броят
на студентите е изключително малък поради липса на интерес. Има висши училища, при
които средствата дори намаляват, независимо от увеличения коефициент – например от
1296 на 1235 лв.
При тези преговори се постигна още една промяна в ПМС № 162: коефициентът в направление "Ветеринарна медицина" беше увеличен на 6.5.
Нормално е ВОН-КНСБ да иска повече средства за висше образование, особено при
наличие на анализи на въздействие и най-вече заради намаления дял на средствата за
образование от БВП – от 4, 1 % на 3, 5 %.
ВОН-КНСБ непрекъснато прави анализи като сравнението за всяка следваща финансова
година е спрямо 2014 г., когато започнаха промените в коефициентите на гореспоменатите
професионални направления. Трябва да спомена и факта, че 2014 година е основополагаща
за висшите училища. Първо – ВОН-КНСБ не допусна в условия на финансова криза изпълнението на бюджетната субсидия да е под 100 %, а второто и още по-важно е, че договорихме повече средства за осигуряване на качеството на обучение, които да бъдат насочени
основно към частта "Субсидия за издръжка на обучение на студентите". Вече подчертах
факта, че основният дял от 80 на сто са средствата за работни заплати и осигуровки на работещите във висшите училища. Договорените допълнителни средства бяха в размер на
20 500 000 лв., които бяха въведени директно в бюджетите на висшите училища и твърдя,
че се отразиха положително на качеството на обучение в някои висши училища, най-вече на
тези, които управляват прозрачно и в диалог със синдикатите. Тези висши училища сега
отчитат значителен ръст в доходите, инвестират в подобряване условията на труд и са финансово устойчиви. Но има висши училища с трайни проблеми от финансов характер. Причините не са само в демографската криза, а и във влошените показатели в комплексната
оценка за качество на обучение. Това се отнася до ВУ, които "избягаха" от традиционно
силните си специалности. Те не насочиха усилията си към повишаване на качеството на
обучение в присъщите си направления. Изкушиха се да разкриват нетипични за тях специалности за сметка на качеството. Ето пример – специалност "Икономика" има в 26 висши
училища, а "Право" – в 9, но качеството на завършилите специалисти и тяхната реализация
е на много високо ниво само в четири висши училища. В останалите оценката е незадоволителна.
Нашите предложения за промяна на модела на финансиране на висшите училища,
базиран на съотношението "количество – качество" е при следните условия:
 Първо – запазване на базовия норматив в сегашния размер от 693 лв. Ако го променим, това ще доведе до още по-голям ръст на средствата за професионалните направ68

ления с високи коефициенти, а нискобюджетните групи специалности отново ще са
недофинансирани.
 Второ – предлагаме да се обединят специалностите от първо и второ професионално
направления, като те да са индексирани с коефициент 1.6. Това са двете групи направления от икономически, хуманитарни и обществени специалности, които са близки по разходни норми. Условието обаче е коефициентът 1.6 да се отнася само за
висшите училища с висока комплексна оценка за качество на обучението.
 Трето – предлагаме плавно покачване на коефициента в инженерните и природните
специалности, като до 2020 година той да достигне до 3.0, но само там, където е налице най-високата комплексна оценка за качество на обучение. Целта е да има конкуренция на база постигнати резултати и парите да се предоставят според качеството.
 Предлагаме коефициентът за професионално направление на специалностите "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство" да достигне 5 (при 4, 30 в момента). В направление изкуства – от 5 на 6. В случая не може да се говори за масовизация на образованието по изкуствата, поради изискванията за малък брой студенти
(3 – 5) на един преподавател.
 Предлагаме да се намалят коефициентите в някои професионални направления: "Национална сигурност" (от 7.81 на 7.0) и "Медицина, стоматология и фармация" – от 9.4
на 8.8. Изчислили сме, че в този случай висшите училища няма да бъдат финансово
ощетени. Към тях интересът е традиционно голям. Приемът се изпълнява на 100 %.
Имат много студенти и в платена форма на обучение, което ясно подчертава тяхната
връзка с бизнеса. Някои висши училища, като следствие на високите коефициенти, а
от там и високи такси за обучение, ежегодно формират излишъци. За предходната
година те са в размер на 250 млн.лв. преходен остатък, като 2/3 от тези пари са акумулирани в медицинските университети. Известен е на широката общественост един
от медицинските университети, който има преходен остатък от близо 100 млн. лв.
Следователно, при постигане на приемливо съотношение на най-ниския към найвисокия коефициент, може да въведем новата форма на финансиране, коята да доведе до
подобряване както на количествени, така и на качествени параметри. Ако приемем, че найниският коефициент стане 1.6, а най-високият – 8.8, ще имаме съотношение 1: 5.5, близо до
средното за ЕС – 1:5, без да има финансови проблеми в сектора на висшето образование.
Това ще запази диференцираното финансиране по професионални направления, а разликите ще са съпоставими с европейските норми, но най-вече ще са приемливи за цялата
Академична общност.
Постигнати резултати
След много анализи и изчисления бяха актуализирани коефициентите по групи професионални направления, както следва:
 Педагогическите специалности от 1.05 на 1.25;
 Обществените – от 1.6 на 1.85;
 Природните и инженерните – от 2.4 на 2.8;
 Аграрните – от 4.3 на 4.8;
 Изкуствата – от 5.0 на 5.3;
 Национална сигурност от 7.81 на 2.8;
 Медицина – от 9.4 на 8.5.
Така приетото разпределение на коефициентите е справедливо, защото отразява и спецификата, и нуждите на обучението в различните специалности на професионалните направления. Но, това все още не е приемливо, защото нашата цел е да се обединят специ-
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алностите от първо и второ професионално направления с единен коефициент 1.6.
само за висшите училища с висока комплексна оценка за качество на обучението.
2. Цели и принципи на качественото обучение във висшите училища
Основните цели на качественото обучение са в следните направления:
 Специалности с високо и устойчиво търсене, като предвижда бъдещите тенденции на
пазара на труда;
 Обучение, ориентирано към изискванията на практиката, като развива трайни връзки
на висшите училища с бизнеса, с професионални организации, с държавни институции и в социален диалог с национално представителните организации на работещите
в системата на висшето образование;
 Гарантиране и развиване интересите на студентите, като осигурява възможности за
избор, представителност и изява;
 Ориентиране на научноизследователската дейност към значими за обществената
практика проблеми, като изгражда конкурентна среда за развитие и финансиране;
 Поддържане оптимално равнище на академичния състав, като отстоява институционалните критерии за подбор, атестиране и научно развитие;
 Други.
Основните принципи на качественото обучение са следните:
 Отчитане на мнението на страните в процеса на обучение;
 Ориентиране към потребителите на кадри, проучване на тяхното мнение и пазара на
труда;
 Непрекъснато повишаване качеството на обучение и научните изследвания за постигане на високи конкурентни позиции на подготвените ВУ специалисти.
 Своевременно обновяване на учебните планове и програми чрез добавяне на нови
курсове, съответстващи на динамичните промени и средата на бизнеса. Позициониране на всички дисциплини към активно използване на съществуваща или променящата се инфраструктура на локално, национално и европейски ниво, защото бизнесмодела на компаниите се променя непрекъснато.
Елементи на системата за обучение:
 Обучавани и обучаващи;
 Материална база;
 Финансови средства;
 Ефективни и оптимални учебни планове и програми;
 Ефективна система за преподаване, контрол и оценяване;
 Нова система за атестиране (сега действа тази от 2005 г.), достоверно и професионално, а не пристрастно, кариерно израстване на академичния състав.
Водещата роля е отредена на преподавателите във ВУ, на подходяща съвременна
материална база и на контактите със специалисти и фирми от практиката. ОСИГУРЕНА е и възможността за финансиране на учебни стажове и практики със средства от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП "НОИР")1.
Но, доколко ВУ са напълно готови с оптимизирани програми, учебни планове, адаптирани

1

МОН (2015). Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Управляващ орган – Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни
програми", Министерство на образованието и науката.
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стажантски програми? А бизнесът, има ли интерес да поеме за 4-6 месеца студенти, докторанти? Това са все въпроси, по които трябва да договарят ръководствата на ВУ и фирмите.
3. Образователният процес
При условие, че основните характеристики на учебните планове и програми са:
 В съответствие със съвременните тенденции на висшето образование;
 Отговарят на критерия "адекватност";
 Отговарят на изискванията за системност и последователност;
 Предвиждат възможност за въвеждане на промени и актуализации;
 Други,
Тогава образователният процес във висшите училища следва да е съобразен със
съвременните стандарти и тенденции на висшето образование при със следните особености:
 Модулен принцип на обучение;
 Съчетание на учебния процес с елементите на научно изследване и развитие на способностите за решаване на специфични проблеми и задачи за дадена учебна дисциплина;
 Съобразяване със съвременните изисквания на потребителите на кадри за определена
специалност;
 Текущ контрол по време на семестъра и обвързването му с крайната оценка на студента;
 Учебно съдържание, осигуряващо прилагане на системата за натрупване и трансфер
на кредити;
 Други.
3.1. Учебните планове и квалификационните характеристики
Създаването на учебните планове и програми задължително трябва да се предхожда от
разработването на квалификационни характеристики за всяка специалност и образователноквалификационна степен.
Съдържанието на квалификационните характеристики се основава на:
 Целите на подготовката;
 Методите и средствата за тяхното постигане;
 Предназначението на специалиста;
 Равнището на знанията и уменията, които трябва да се придобият;
 Възможностите за реализация в съответствие с образователната степен на обучение.
Основни принципи на преподаването във ВУ
Методите за преподаване са основна предпоставка за по-лесното и пълно усвояване на
преподавания материал в процеса на неговото излагане пред студентите. В зависимост от
спецификата на отделни дисциплини при необходимост могат да се организират извънаудиторни форми на провеждане на преподавателската дейност. Принципите са степенувани по
следния начин:
 Осигуряване на разбираемост;
 Възпроизводимост;
 Последователност;
 Градивност;
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 Обхватност и отразяване на новите тенденции в теорията и практиката на съответната дисциплина.
Методите на преподаване във ВУ следва да осигуряват условия за:
 Стимулиране на самостоятелна работа;
 Умения при индивидуално и групово възпроизвеждане на знанията;
 Възможност за диалог в процеса на обучението.
3.2. Контрол и оценяване в сферата на висшето образование
На контрол и оценяване следва да подлежат следните елементи:
- Учебно-нормативната база (учебни планове, програми, правилници, учебни графици
и изпитни протоколи);
- Методи, средства и подходи на преподаване и оценка на знанията и уменията на студентите;
- Ефективност на използваната материална база и финансови ресурси при обучението.
Целите на оценката са насочени към:
 Стимулиране към по-задълбочено, по-пълно и системно усвояване на учебния материал;
 Практическа приложимост на усвоените знания и умения;
 Определяне степента на постигнатите резултати в съответствие с поставените учебни
цели;
 Получаване на информация за усъвършенстването на учебния процес;
 Други.
Развитие и управление на ресурсите, като: академичен състав; аудитории; катедрена
материална база (лаборатории, апаратури, макети); материално-техническа база на ВУ;
компютърни зали; аудио-визуална техника; учебно-методически пособия (учебници, учебни
пособия); други.
Материалната база и работната среда изискват:
 Поддържане, развитие и рационално използване на материалната база;
 Осигуряване на работна среда, която да бъде адекватна на процесите за осъществяване на качествено обучение и научно развитие;
 Прилагане от ръководството на методи за мотивиране, насърчаване на творческата
работа и съпричастност на кадровия състав за постигане на целите на ВУ.
Системите за вътрешен одит на качеството налагат:
 Структуриране на постоянно действащи звена/комисии по качеството на обучението;
 Обновяване на състава на комисиите, в които на паритетен принцип задължително
следва да участват представители на всички заинтересовани групи – вътрешни: студенти, докторанти, преподаватели, служители, както и външни – представители от
национално представените синдикати, бизнес и държавни институции;
 Други.
3.3. Атестиране и развитие на академичния състав,
подбор на докторантите
Подборът, развитието и атестирането на преподавателския състав следва да се подчиняват на нова нормативна база и вътрешни правила на висшето училище. Научното развитие на кадрите в ВУ трябва да бъде преди всичко личен принос и предмет на самообразование, но също следва да се стимулира и мотивира с подходящи методи и стимули от ръководството на ВУ. Динамичното развитие и комуникации изисква много големи усилия,
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т.е. необходимо е да се влагат допълнителни средства за квалификацията на преподавателите.
Като цяло системата за атестиране не насърчава особено допълването на нови знания и
умения. Много важен момент е и това, че нивото на заплатите на преподавателите не
мотивират достатъчно високия професионализъм, високите стандарти и стремежа за
индивидуален доход при обучението на студентите.
3.4. Измерване на резултатите от обучението
Засега във ВУ се измерва това, което стандартно се изисква по различните дисциплини –
продължителност на обучението, оценки от тестовете, посещаемост на лекции, участие в
семестриални занятия, изготвяне на самостоятелни курсови работи и т.н. Но да се покаже
връзката и взаимодействието на обучението върху бизнес резултатите, като че ли е посложна задача. Тя налага индивидуален подход към всеки студент. И въпреки направените промени в учебните планове и програми, с цел намаляване хорариумите на дисциплините
и увеличаване на времето за самостоятелна работа на студентите, дилемата "Образование за
всички и/или образование за всекиго" не е намерила точното си решение. В часовете се
работи със студентите на средно ниво и почти не остава време за занимания с тези, които се
справят на по-високо ниво. Причините за пропуските в индивидуалната работа със студентите са много: несъответствие на количеството компютри с броя на студентите на упражнение, липсата на подходящи материали, недостатъчна мотивираност на преподавателите,
пропуските в някои нормативни актове, регламентиращи допълнителните усилия за подготовка на материали за индивидуално обучение. В същото време новите технологии предлагат отлични възможности за отчитане индивидуалните особености на всеки студент но, за
всичко това са необходими финансиране и общи усилия.
4. Бъдещето на висшето образование
1. Все по-голяма значимост да се придава на образованието за постигане на интелигентен и устойчив растеж в контекста на Стратегия "Европа 2020-2030" чрез приоритетно и достатъчно финансиране в размер на не по-малко от 6 % от БВП.
2. Връзката между качеството на образованието и неговата ориентираност към потребностите със заетостта и реализацията.
3. Повишаване на инвестициите (държавни и на бизнеса) в образование и наука.
4. Подобряване на механизми за доближаване на потребителите на кадри до образователния процес и обратната, чрез организирани стажове и практики.
5. Привличане на младите хора към преподавателска и научна дейност.
Практиката на най-напредналите европейски държави показва, че колкото по-стабилна е
връзката "Университет – Промишленост – Държава", толкова по-конкурентноспособна е
националната икономика. В това отношение у нас съществува значително изоставане. Традиционно компаниите в България констатират сериозно несъответствие в подготовката на
студентите и изискванията на бизнеса. За съжаление малко се прави за преодоляването на
тези недостатъци. Причините са различни – консерватизма на академичните ръководства,
работещи в условията на автономия, отсъствието в голяма част от фирмите, които нямат
ясна система от критерии за подбор и подготовка на специалистите.
Много малко са примерите на конструктивно взаимодействие на компании и висши училища в интерес на по-качествената подготовка на специалисти. Затова препоръчително е в
кратък период държавата и бизнесът да определят, заедно с акредитираните в тези области
ВУ, направленията за обучение в първата ОКС "Бакалавър", отнасяща се до младши специ73

алисти, експерти. На ниво ОКС "Магистър" възможността за допълнителна квалификация и
обучение, като напр. бъдещи мениджъри, да става по предложения от бизнеса. И в двата
случая трябва да се намери решение за удобното време и възможностите за обновяване на
знанията и уменията на специалистите от практиката в курсове за преквалификация, допълнителни специализации, практики. А и самите работещи специалисти, паралелно с постигане на нови знания, да са и част от преподаването на студентите като придават своите практически умения и знания.
Препоръка (вместо заключение)
След анализи и дискусия, представителите на държавните институции – МОН, МФ, Министерство на икономиката, национално представените работодателски организации, синдикати, Националното представителство на студентските съвети (НПСС), заедно с ректорите от водещите висши училища в Република България, да подпишат Меморандум за подобряване на качеството на висшето образование, насочено към една по-конкурентоспособна национална икономика.
Всички ние сме в дълг пред бъдещето на страната ни, не само да запазим силните си позиции в сектор "Висше образование", но и заради младите хора, които искат да учат и работят в една съвременна и просперираща България!
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Abstract
The article explores the peculiarities of implementation of cluster policy in the regions of Austria by the
example of Styria, Upper Austria and Lower Austria. It is noted that due to the intensification of international
and interregional competition, many countries and regions are forced to look for the key factors in order to
increase the level of competitiveness of their economies. Because the innovation clusters influence on the
innovative development of the economy and its competitiveness growth, the phenomenon of cluster policy is
of great practical importance now. The tasks for implementing cluster policy in the regions of Austria are
entrusted to business development agencies, operating under regional governments and acting as regional
centers of cluster development. The cluster policy of the Austrian regions is based on the principles of publicprivate partnership. At the same time, cluster policy is focused on the creation and development of innovation
clusters, taking into account strategically important sectors and industries for both national and regional
economy. The cluster development underlies regional programmes and strategies, including "smart
specialization" strategies of the Austrian regions. In the process of implementation of cluster policy, great
attention is paid to both financial and non-financial support of clusters. Particular attention is paid to the
problem of internationalization of clusters, establishment of cross-cluster cooperation and development of
cross-border clusters. Austrian cluster policy is closely connected with regional policy, innovation policy, as
well as with policy for development of entrepreneurship. Austria, thanks to effective cluster policy, has been
able to achieve a high level of cluster development and get into the top-20 most innovative and competitive
countries in the world.
Аннотация
В статье исследованы особенности реализации кластерной политики в регионах Австрии на примере Штирии, Верхней Австрии и Нижней Австрии. Отмечено, что в связи усилением межнациональной и межрегиональной конкуренции многие страны и регионы вынуждены искать ключевые факторы повышения уровня конкурентоспособности своих экономик. Поскольку инновационные кластеры оказывают влияние на инновационное развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности, феномен кластерной политики приобрел ныне большое практическое значение. Задачи по
реализации кластерной политики в регионах Австрии возложены на агентства по развитию бизнеса,
действующие при региональных правительствах и исполняющие роль региональных центров кластерного развития. Кластерная политика регионов Австрии базируется на принципах государственночастного партнерства. При этом кластерная политика ориентирована на создание и развитие инновационных кластеров с учетом стратегически важных как для национальной, так и региональной экономики секторов и отраслей. Кластерное развитие лежит в основе региональных программ и стратегий, в
том числе стратегий "интеллектуальной специализации" регионов Австрии. В процессе реализации
кластерной политики большое внимание уделяется как финансовой, так и нефинансовой поддержке
кластеров. Особое внимание уделяется проблеме интернационализации кластеров, налаживанию
межкластерного сотрудничества, развитию трансграничных кластеров. Кластерная политика Австрии
тесно связана с региональной политикой, инновационной политикой, а также политикой по развитию
предпринимательства. Австрии, благодаря эффективной кластерной политике, удалось достичь высо1
2

e-mail: s.nikolenko55@gmail.com
e-mail: tetianaonipko90@gmail.com

75

кого уровня кластерного развития и попасть в двадцатку наиболее инновационных и конкурентоспособных стран мира.

Процессы глобализации мировой экономики одновременно сопровождаются усилением
межнациональной и межрегиональной конкуренции. Поэтому многие страны и регионы
мира сталкиваются с необходимостью поиска ключевых факторов повышения уровня конкурентоспособности своих экономик. Осознание того, что инновационные кластеры могут
оказывать влияние на инновационное развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности привело к формированию так называемой кластерной политики – новой составляющей экономической политики стран и регионов. В целом сущность кластерной политики состоит в обеспечении таких условий, которые бы способствовали формированию кластеров, а также разработке и применении механизмов поддержки кластерного развития. Следовательно, феномен кластерной политики приобрел ныне особую актуальность и практическое значение. Вместе с тем осуществление кластерной политики в тех или иных странах
и регионах мира имеет свою специфику. В связи с этим считаем целесообразным исследование особенностей реализации кластерной политики в регионах Австрии.
Австрия является одной из наиболее развитых стран Европы, которой присуще стабильная политическая система, благоприятный инвестиционный климат и высокий уровень
жизни. Согласно данных Евростата, по уровню доходов на душу населения Австрия ныне
занимает четвертое место среди стран Европейского Союза (ЕС), уступая лишь Люксембургу,
Ирландии и Исландии. Кроме этого, Австрия – это одно из наиболее привлекательных мест
Европы для развития бизнеса и инновационной деятельности. По данным отчета "Global
Innovation Index 2017", Австрия попадает в двадцатку наиболее инновационных стран мира
(20-е место) [1, c. 14]. На протяжении последних двух десятилетий Австрия сделала огромный
шаг вперед в сфере научных исследований и разработок (НИОКР). Ныне расходы страны на
НИОКР составляют 3,1% еѐ валового внутреннего продукта (ВВП), что является высоким
показателем [1, c. 190].
По данным отчета Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) "The Global
Competitiveness Report 2017–2018", Австрия попадает в двадцатку наиболее конкурентоспособных стран мира, занимая 18-е место в рейтинге согласно индекса глобальной конкурентоспособности (5,2 балла из 7 максимальных). При этом наилучшие результаты Австрия
демонстрирует по субиндексам "Уровень развития бизнеса" (8-е место) и "Инновации" (13-е
место), что свидетельствует о сильном влиянии инноваций и бизнеса на конкурентоспособность страны. По составляющей "Уровень кластерного развития" (субиндекс "Уровень развития бизнеса") Австрия занимает 18-е место в рейтинге, тем самым попадая в двадцатку
стран с наиболее высоким уровнем кластерного развития экономики. В свою очередь, по
показателю "Способность к инновациям" (субиндекс "Инновации") Австрия занимает 9-е
место в рейтинге, что свидетельствует о мощном инновационном потенциале страны [2,
с. 52–53].
На протяжении последнего десятилетия кластерное развитие оказывало сильное влияние
на конкурентоспособность австрийской экономики (рис. 1).
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Источник: "The Global Competitiveness Report 2017–2018" [2, p. 52–53]
Рис. 1. Динамика уровня кластерного развития Австрии и еѐ глобальной
конкурентоспособности по данным Всемирного Экономического Форума, 2009–2018 гг.

По данным отчета "European Innovation Scoreboard 2017", составленного Европейской
Комиссией, Австрия относится к группе европейских стран "Последователи новаторов".
Хотя по данным отчета "Regional Innovation Scoreboard 2017", также разработанного Европейской Комиссией, регионы Австрии не входят в группу европейских регионов "Инновационные лидеры", однако попадают в первую десятку группы европейских регионов "Последователи новаторов" (регионы, значения регионального инновационного индекса которых
находятся в промежутке 90–120%; среднее значение – 100%). Следовательно, уровень инновационного развития австрийских регионов превышает среднеевропейский. Таким образом, регион Южная Австрия занимает 2-е место в группе "Последователи новаторов", соответственно Восточная Австрия – 3-е место и Западная Австрия – 10-е место (табл. 1). Согласно номенклатуры территориальных единиц для статистики (NUTS), разработанной Европейским Союзом, регион Восточная Австрия (АТ1) включает федеральные земли Бургенланд, Нижняя Австрия и Вена, регион Южная Австрия (АТ2) – федеральные земли Каринтия и Штирия, регион Западная Австрия (АТ3) – федеральные земли Верхняя Австрия,
Зальцбург, Тироль и Форарльберг.
Таблица 1
Топ-10 европейских регионов группы "Последователи новаторов"
по данным Европейской Комиссии, 2017 г.
Страна

Европейский регион согласно
номенклатуры NUTS

Место в группе

Региональный инновационный индекс (90–120%)

Великобритания

Уэльс

1

119,4

Австрия
Австрия
Германия
Нидерланды
Дания

Южная Австрия
Восточная Австрия
Дрезден
Оверэйсел
Южная Дания

2
3
4
5
6

119,4
119,3
118,7
118,0
117,3
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Германия
Ирландия
Германия
Австрия

Лейпциг
Юго-восточный регион
Гиссен
Западная Австрия

7
8
9
10

117,0
116,0
115,6
115,5

Источник: "Regional Innovation Scoreboard 2017" [3, p. 20]

Во многих странах Европейского Союза, в том числе Австрии, инновационные кластеры
рассматриваются в качестве одного из главных механизмов формирования и реализации
стратегий "интеллектуальной специализации" (smart specialisation strategies), то есть стратегий инновационного развития регионов с целью достижения ими высокого уровня конкурентоспособности. Следовательно, инновационные кластеры, обладая мощным потенциалом, способствуют формированию новых региональных конкурентных преимуществ и укреплению уже существующих. В связи с этим в июне 2011 г. Европейская Комиссия презентовала проект "Платформа интеллектуальной специализации" (Smart Specialisation
Platform), направленный на обеспечение европейских стран и регионов, в первую очередь
информационной и консультационной поддержкой, в процессе разработки и реализации
ими собственных стратегий "интеллектуальной специализации". По данным веб-сайта
"Smart Specialization Platform", на сегодняшний день к платформе уже присоединилось 170
европейских регионов, включая регионы Австрии – Вену, Штирию, Верхнюю Австрию и
Нижнюю Австрию [4]. В целом стратегии "интеллектуальной специализации" являются
составляющей региональной политики ЕС, направленной на повышение конкурентоспособности регионов и сокращение межрегиональных экономических разрывов.
Следует отметить, что реализация кластерной политики в регионах Австрии активно
развернулась во второй половине 1990-х годов: в 1995 г. в регионе Штирия был создан
первый австрийский кластер автомобилестроения, в 1998 г. – кластер автомобилестроения в
регионе Верхняя Австрия. Соответственно, это вызвало резкий подъем автомобилестроения
в стране. В 2000 г. около 30 тыс. работающих в автомобильном производстве, сконцентрированном в кластерах Штирии и Верхней Австрии, произвели продукцию на сумму 8,1
млрд. долл. США, что составило более 10% всего объема производства страны [5, с. 25].
Однако движущей силой к развертыванию кластерной политики послужила инновационноисследовательская и консалтинговая программа "TIP programme", разработанная в первой
половине 1990-х годов по инициативе Федерального правительства Австрии и выполняемая
Институтом экономических исследований Австрии совместно с Австрийским исследовательским центром [6, c. 259–260]. Безусловно, кластерное развитие стало важной составляющей этой программы.
В 2008 г. по инициативе Федерального министерства науки, исследований и экономики
Австрии стартовала национальная кластерная программа Австрии "National Cluster Platform
Austria, NCPA", направленная на повышение конкурентоспособности национальной и региональной экономики. Среди главных целей данной программы можно выделить следующие: усиление роли региональных инновационных кластеров в национальной инновационной системе Австрии; активизация процесса интернационализации инновационных кластеров Австрии и обеспечение их участия в международных и европейских проектах; обеспечение благоприятных условий для развития кластерного менеджмента и эффективной деятельности кластерных организаций; улучшение скоординированности действий в политике
Австрии относительно развития кластеров на региональном и национальном уровнях, а
также повышение степени согласованности кластерной политики страны с кластерной политикой ЕС. Кроме этого, кластерная программа делает упор на стимулирование инновационной культуры в австрийских кластерах, усиление роли кластерных организаций в нала-
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живании и развитии инновационной деятельности кластеров; продвижение в рамках кластеров шести ключевых стимулирующих технологий (Key Enabling Technologies), определенных европейской программой "Горизонт 2020" (нанотехнологии, новые материалы,
микро- и наноэлектроника, фотоника, биотехнологии, передовые технологии производства)
[7].
В рамках "National Cluster Platform Austria, NCPA" предусматривается развитие инновационных кластеров в различных регионах страны по таким отраслевым группам: автомобилестроение, железнодорожный транспорт и аэрокосмическая отрасль; производство новых
материалов и упаковок; деревообработка, производство мебели, мебельной фурнитуры,
внутренний дизайн, строительство жилья; здравоохранение и "науки о жизни"; пищевые
технологии; мехатроника, электроника, вычислительная техника, сенсорные технологии;
возобновляемая энергетика и экотехнологии; креативные отрасли (дизайн, мультимедиа);
информационные технологии, коммуникации и логистика.
Ныне в различных регионах Австрии сосредоточено более 60 кластеров различного
уровня инновационности, деятельность которых направлена на укрепление инновационного
потенциала страны и усиление конкурентоспособности австрийских предприятий, прежде
всего малых и средних. Австрийские кластеры охватывают более 7 тыс. предприятий (из
них 73% – малые и средние), обеспечивая работой более 800 тыс. человек [8].
Реализация кластерной политики в регионах Австрии имеет, на наш взгляд, ряд особенностей. Во-первых, следует подчеркнуть, что задачи по реализации кластерной политики в
регионах Австрии возложены на агентства по развитию бизнеса, функционирующие в форме обществ с ограниченной ответственностью (GmbH). К слову, общество с ограниченной
ответственностью является наиболее распространенной в Австрии организационноправовой формой. При этом, агентства по развитию бизнеса действуют при региональных
правительствах и соответственно подконтрольны им. При посредничестве агентств кластеры регионов получают доступ к правительственным программам поддержки. Следовательно, агентства по развитию бизнеса – это центры кластерного развития в регионах Австрии. Таким образом, в процессе реализации кластерной политики Австрия придерживается
принципа государственно-частного партнерства.
Во-вторых, кластерная политика ориентирована на создание и развитие инновационных
кластеров с учетом стратегически важных для экономики страны в целом, а также экономики того или иного региона секторов и отраслей.
В-третьих, кластерное развитие лежит в основе региональных программ и стратегий, в
том числе стратегий "интеллектуальной специализации" регионов.
В-четвертых, в процессе реализации кластерной политики большое внимание уделяется
как финансовой, так и нефинансовой поддержке кластеров, включая информационноконсультационную, организационно-техническую, юридическую и т.д.
В-пятых, в процессе реализации кластерной политики Австрии особое внимание уделяется проблеме интернационализации кластеров, налаживанию межкластерного сотрудничества, формированию и развитию трансграничных кластеров с соседними странами, в
частности Венгрией, Германией, Италией, Швейцарией, Чехией.
В-шестых, кластерная политика Австрии тесно связана с политикой по развитию регионов, политикой по развитию НИОКР и инноваций, а также политикой по развитию предпринимательства.
Главным центром страны, занимающимся вопросами поддержки бизнеса и кластеров,
является агентство по развитию бизнеса Австрии "ABA – Invest in Austria", контролируемое
Федеральным правительством. Деятельность агентства направлена на продвижение Австрии как среды, благоприятной для развития бизнеса. В связи с этим агентство обеспечивает
бизнес широким спектром услуг. Кроме этого, "ABA – Invest in Austria" – это главный сер79

висный центр Австрии, обслуживающий иностранных инвесторов, в том числе тех, которые
имеют интерес к австрийским кластерам [9]. Одним из самых активных подразделений
"ABA – Invest in Austria" считается агентство по развитию бизнеса Вены
("Wirtschaftsagentur Wien"), ориентированное на развитие кластеров в области высоких
технологий, в частности "наук о жизни" (медицинские технологии, биотехнологии, фармацевтика).
Одним из наиболее инновационных и конкурентоспособных регионов Австрии является
Штирия, успешно реализующая кластерную политику. Регион владеет мощным экспортным
потенциалом и соответственно выводит на отечественный и мировой рынки множество
инновационных продуктов и услуг. Следует подчеркнуть, что рост экспорта региона ежегодно превышает 40% [10]. Штирию довольно часто именуют "мозговым центром" Европы,
учитывая высокий уровень концентрации в данном регионе ведущих университетов, научно-исследовательских учреждений, центров компетенций и высококвалифицированных
специалистов.
Современная кластерная политика Штирии осуществляется в соответствии с положениями экономической стратегии данного региона "Economic strategy Styria 2025". Инновационное развитие – это главный приоритет стратегии Штирии, поскольку благодаря инновациям можно достичь высокого уровня конкурентоспособности и обеспечить экономический
рост. "Рост с помощью инноваций" является базовым принципом данной стратегии. Согласно "Economic strategy Styria 2025", экономика региона должна базироваться на трех ключевых секторах: мобильность (автомобилестроение, железнознодорожный транспорт и авиастроение); технологии здравоохранения (медицинские технологии, биотехнологии, технологии в области производства продуктов питания); экотехнологии (энергосберегающие
технологии и технологии защиты окружающей среды, производство древесины, целлюлозы
и бумаги) [11].
Штирия оказалась "пионером" среди регионов Австрии в процессе разработки кластерной стратегии. Именно в Штирии, как упоминалось выше, был создан первый австрийский
кластер автомобилестроения, который именуют как "Детройт в Альпах". Ныне Штирия
является одним из самых крупных в мире центров автомобилестроения.
Роль центра кластерного развития Штирии отведена региональному агентству по развитию бизнеса "Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, SFG" (г. Грац), функционирующему при правительстве Штирии. Главная цель данного агентства состоит в содействии
экономическому росту региона и повышению уровня его конкурентоспособности. Следовательно, агентство реализует задачи правительства Штирии относительно поддержки в регионе бизнеса и инноваций.
Ныне агентство по развитию бизнеса Штирии координирует шесть региональных инновационных кластеров, действующих в приоритетных отраслях экономики (рис. 5).
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Источник: разработано авторами на основе
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, SFG" [12]
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Рис. 5. Инновационные кластеры, которые координируются агентством
"Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, SFG" (регион Штирия)

Агентство обеспечивает бизнес, в том числе участвующий в региональных кластерах,
широким спектром услуг, способствуя его экономическому росту и усилению конкурентоспособности. В связи с этим агентство оказывает предпринимателям не только финансовую
поддержку,
предлагая
широкий
спектр
программ
по
финансированию
(в частности грантовые программы), но также удовлетворяет потребности бизнеса в информационно-консультационной поддержке, занимается поиском деловых партнеров и налаживанием контактов с ними, способствует развитию региональной инновационной инфраструктуры (центры трансфера технологий, технологические парки и пр.).
С целью привлечения инвестиций в региональную экономику, в том числе в региональные кластеры, в составе агентства создан департамент по обслуживанию инвесторов. Этот
департамент выполняет следующие задачи: информирование инвесторов относительно
политической и социально-экономической обстановки в Штирии и Австрии; оказание инвесторам информационно-консультационной поддержки, в частности при выборе объектов
для размещения инвестиций; оказание организационно-технической поддержки в процессе
создания бизнеса; информирование и консультирование касательно программ финансовой
поддержки инвестиционных проектов. Агентство выступает посредником в налаживании
контактов между инвесторами и другими заинтересованными сторонами, в частности кластерными организациями, центрами компетенций, исследовательскими институтами.
"Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, SFG" является участником "Европейской сети предприятий" ("Enterprise Europe Network"), деятельность которой направлена на
поддержку малых и средних предприятий в сфере делового сотрудничества. Следует подчеркнуть, что "Enterprise Europe Network" – это проект, который реализуется в рамках программы Евросоюза "COSME", ориентированной на повышение конкурентоспособности
малых и средних предприятий.
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Примечательно: Штирию часто именуют "зеленым сердцем" Австрии в связи с успешным развитием в регионе зеленых технологий. В качестве позитивного результата успешной реализации кластерной политики в Штирии можно привести пример "Green Tech
Cluster" или "Green Tech Valley" ("Долина зеленых технологий") – высокотехнологического
кластера, расположенного в регионе (центр – г. Грац). Ныне в кластере работает более 200
компаний и научно-исследовательских учреждений с целью создания зеленых технологий
будущего.
Среди перспективных направлений деятельности "Green Tech Cluster" следует отметить
возобновляемую энергетику (энергия биомассы, солнечная энергия, гидроэнергия, переработка вторсырья); экостроительство; возобновляемые ресурсы и энергосберегающие технологии. Австрия принадлежит к тем промышленно развитым странам мира, которые лидируют по уровню утилизации отходов (более 70%). Не подлежит сомнению, что продукция
кластера является перспективной: компрессоры, системы переработки отходов, оборудование для производства дизельного биотоплива, водоочистные системы, электромобили, передовые сортировочные установки, солнечные батареи, высокоэффективные ветряные турбины и прочее. Но самое важное: в домашних условиях на балконах можно не только
выращивать травы, помидоры или перец, но и устанавливать солнечные батареи (солнечные
мини-электростанции) на стене или крыше. Солнечные фотоэлектрические системы, разработанные стартапом кластера Green Tech Cluster", могут обеспечивать 25% домашних потребностей в электроэнергии (стоимость одной батареи составляет 2 тыс. евро). Цель состоит
в том, чтобы сделать солнечные мини-электростанции доступными для каждого европейца [13].
Ныне 94% продукции "Green Tech Cluster" экспортируется на глобальный рынок, что
свидетельствует о еѐ востребованности. К 2020 г. кластером запланировано инициировать
100 новых технологических проектов. "Green Tech Cluster" принимает участие в реализации
стратегии "Smart City Graz" с целью превращения г. Грац к 2050 г. в "интеллектуальный
город" с высоким уровнем качества жизни, базирующегося на масштабном использовании
цифровых технологий, ресурсо- и энергосберегающих технологий [13].
В Австрии большое внимание уделяется возобновляемой энергетике. Если по данным
Евростата, средний показатель удельного веса возобновляемой энергии в общем потреблении энергии странами Евросоюза составляет 16,7%, то в Австрии он составляет 33,0%. К
2020 г. Австрия планирует увеличить этот показатель до 34%. В связи с этим политика Австрии относительно развития инновационных кластеров в области возобновляемой энергетике является актуальной [14].
Успешным примером кластерной политики также признан регион Верхняя Австрия, обладающий мощным промышленным, научно-технологическим и экспортным потенциалом.
Данный регион обеспечивает 26% объема производства страны и более 25% австрийского
экспорта. Для Верхней Австрии характерны высокий уровень занятости населения, современная образовательная система, высококвалифицированные кадры, оперативность в реализации инновационных проектов.
Начиная с 1998 г. правительством Верхней Австрии был разработан ряд стратегических
программ, направленных на усиление инновационного развития региона, в том числе с
помощью использования кластерного подхода: "Верхняя Австрия 2000+" (Oberosterreich
2000+) – 1998–2004 гг.; "Инновационная Верхняя Австрия 2010" (Innovatives Oberosterreich
2010) – 2005–2010 гг.; "Инновационная Верхняя Австрия 2010+" (Innovatives Oberosterreich
2010 plus) – 2011–2013 гг. В 2014 г. была принята новая стратегическая экономическая и
исследовательская программа "Инновационная Верхняя Австрия 2020" (Innovatives
Oberosterreich 2020), целью которой является оптимизация приоритетных для этого региона
пяти направлений: промышленные производственные процессы, энергетика, здоровье населения (решение проблемы старения), продукты питания, мобильность и логистика.
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"Проводником" кластерной политики Верхней Австрии является "OÖ Wirtschaftsagentur
GmbH" – агентство по развитию бизнеса, созданное в октябре 2014 г. при поддержке правительства Верхней Австрии. Цель деятельности агентства состоит в инновационном развитии экономики Верхней Австрии, повышении региональной конкурентоспособности и
обеспечении высокого уровня жизни населения. На агентство возложена ответственность за
обеспечение занятости в регионе; создание новых предприятий; расширение и оптимизацию действующих предприятий; содействие процессу трансфера технологий; развитие региональной инфраструктуры; привлечение в регион инвестиций; позиционирование Верхней Австрии как среды, благоприятной для развития инноваций. Поэтому "OÖ
Wirtschaftsagentur GmbH", стимулируя инновационную деятельность, выполняет роль драйвера инновационного развития региона. Агентство оказывает поддержку предпринимательству на всех этапах – от зарождения бизнес-идеи до достижения бизнесом определенных
успехов на рынке. Тем самым, разрыв между генерированием бизнес-идей и их реализацией
является незначительным [15].
"OÖ Wirtschaftsagentur GmbH" обеспечивает бизнес, в том числе участвующий в кластерах, специализированными услугами: консультации по тем или иным вопросам; финансовый консалтинг; поддержка в процессе создания компаний; финансирование бизнеспроектов; гранты для инновационной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса; содействие реализации региональных программ по финансированию научных исследований и технологий; помощь в защите прав интеллектуальной собственности; содействие в
создании высокотехнологических стартапов и реализации инновационных проектов, развитии технологических центров и бизнес-парков; поиск квалифицированных кадров и партнеров по бизнесу; стимулирование работников к повышению их квалификации; помощь в
налаживании контактов бизнеса с властью.
Важным направлением деятельности агентства является содействие интернационализации предприятий Верхней Австрии (в том числе налаживание контактов в международном
масштабе, обеспечение доступа предприятий к европейским и международным проектам).
С целью поддержки предприятий, стремящихся выйти на зарубежные рынки, а также с
целью привлечения компетентных иностранных специалистов по инициативе "OÖ
Wirtschaftsagentur GmbH" открыт сервисный центр "Welcome2 Upper Austria", предоставляющий информационно-консультационную, юридическую, организационно-техническую
поддержку. При посредничестве агентства предприятия региона имеют доступ к "Network
Upper Austria International" – сети предпринимателей, менеджеров и ученых – выходцев из
Верхней Австрии, которые работают за рубежом (в том числе взаимообмен информацией и
опытом).
Ядром системы управления кластерами Верхней Австрии является центр развития кластеров "Clusterland Oberösterreich GmbH", имеющий более чем десятилетнюю историю и
ныне входящий в состав агентства по развитию бизнеса "OÖ Wirtschaftsagentur GmbH".
Основной лозунг "Clusterland Oberösterreich GmbH" – "Инновации путем сотрудничества".
На "Clusterland Oberösterreich GmbH" возложены обязанности относительно развития в
регионе перспективных инновационных кластеров. Итак, "Clusterland Oberösterreich GmbH"
можно считать эффективным "проводником" региональной кластерной политики.
Ныне в управлении "Clusterland Oberösterreich GmbH" находится семь инновационных
кластеров, сеть развития трудовых ресурсов, а также технопарк программного обеспечения
(рис. 2). Среди инновационных кластеров Верхней Австрии наиболее устоявшимся признан
автомобильный.
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Источник: разработано авторами на основе данных веб-сайта агентства "OÖ Wirtschaftsagentur
GmbH" [16]
Рис. 2. Структура "Clusterland Oberösterreich GmbH" (регион Верхняя Австрия)

Сущность стратегии "Clusterland Oberösterreich GmbH" состоит в поддержке инновационной деятельности участников кластеров (прежде всего малых и средних предприятий),
повышении их конкурентоспособности, а также налаживании межкластерного сотрудничества. Кластеры Верхней Австрии контактируют с кластерами других регионов Австрии, в
частности Зальцбурга и Нижней Австрии. Позиция руководства "Clusterland Oberösterreich
GmbH" состоит в том, что для формирования успешной кластерной инициативы необходимым является наличие в регионе критической массы организаций и людей. В частности, в
состав кластера должно войти, как минимум, 100 предприятий, чтобы можно было свидетельствовать о преимуществах от их совместной деятельности, то есть синергетическом
эффекте.
"Clusterland Oberösterreich GmbH" предлагает участникам кластеров различные механизмы поддержки: поиск и предоставление необходимой бизнес-информации; налаживание
связей с общественностью; организация тренингов с целью повышения квалификации и
взаимообмена опытом; продвижение совместных проектов; содействие процессу интернационализации (рис. 3). "Clusterland Oberösterreich GmbH" принимает участие более чем в 30
проектах ЕС, а также является участником "TCI Network" – глобальной сети специалистовпрактиков в сфере кластеров, инноваций и конкурентоспособности. "Clusterland
Oberösterreich GmbH" организовывает семинары "Кластерная Академия", посвященные
вопросам успешного формирования кластеров и управления ими с целью распространения
лучших практик кластерного развития.
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Источник: разработано авторами на основе [17]
Рис. 3. Механизмы поддержки участников инновационных кластеров,
предоставляющие центром "Clusterland Oberosterreich GmbH" (регион Верхняя Австрия)

В целом позиция руководства "Clusterland Oberösterreich GmbH" состоит в том, что кластерам Верхней Австрии целесообразно включаться в глобальные цепочки создания стоимости, а также налаживать сотрудничество с ведущими университетами и компаниями мира. К развитию кластеров Верхней Австрии причастны компании из других регионов и
стран, в частности Германии и Чехии. Например, многие участники высокотехнологических
кластеров в области автомобилестроения и мехатроники ориентируются на контракты с
крупными компаниями, расположенными за пределами страны, включая Германию. В результате, совместные инновационные проекты помогают малым и средним предприятиям
поддерживать необходимый технологический уровень для участия в глобальных цепочках
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создания стоимости. Подобные проекты, как правило, софинансируются со стороны государства. Основные условия получения финансирования от правительства Верхней Австрии
на совместный инновационный проект таковы: минимум три участника, один из которых
относится к субъектам малого и среднего предпринимательства; покрытие расходов в размере не более 30% от общей стоимости проекта [18].
Таким образом, генерирование совместных инновационных проектов считается главным
результатом реализации кластерной политики Верхней Австрии, что способствует повышению конкурентоспособности местного бизнеса.
"Clusterland Oberösterreich GmbH" имеет два органа высшего управления – совет директоров, который состоит из собственников, и общий консультационный совет, состоящий,
прежде всего, из представителей кластеров. В свою очередь, консультационный совет того
или иного кластера назначает кластерного менеджера и в дальнейшем координирует его
деятельность. В состав консультационных советов кластеров входят как собственники и
менеджеры частных компаний, так и ученые. Подобная структура управления обеспечивает
согласованность интересов государства и бизнеса.
Особенностью "Clusterland Oberösterreich GmbH" является и то, что его деятельность
поддерживается преимущественно благодаря механизму членских взносов компаний. Поэтому деятельность центра развития кластеров "Clusterland Oberösterreich GmbH" представляет собой эффективную бизнес-модель, обеспечивающая ему уровень частных поступлений, который близок к уровню самофинансирования. В целом 74% бюджета центра кластерного развития обеспечивает частный сектор. Однако следует отметить, что выход на
уровень самофинансирования "Clusterland Oberösterreich GmbH" удалось достигнуть на
протяжении 15 лет интенсивной деятельности.
Важными источниками частного финансирования "Clusterland Oberösterreich GmbH" являются поступления от проведения семинаров, тренингов, а также предоставления услуг
проектного менеджмента. Наиболее зрелые инновационные кластеры, заказывая те или
иные услуги, способны обеспечить "Clusterland Oberösterreich GmbH" самофинансирование
на уровне 95%. Руководство центра придерживается мнения: несмотря на значительную
долю частного финансирования, еѐ нецелесообразно доводить до 100%, поскольку государство также должно участвовать в развитии кластеров [18]. То есть, упор на государственночастное партнерство и широкий круг заинтересованных сторон обеспечивает "Clusterland
Oberösterreich GmbH" возможность согласованных решений, направленных на усиление
конкурентоспособности регионального бизнеса.
Система мониторинга деятельности "Clusterland Oberösterreich GmbH" включает 100 показателей, сгруппированных в три блока:
– показатели хозяйственной деятельности участников кластера, позволяющие оценить
динамику кластера, а также сравнить компании кластера с компаниями, которые не входят в
состав кластера;
– показатели, характеризующие уровень удовлетворенности участников кластера различными аспектами деятельности центра кластерного развития;
– показатели, характеризующие степень активности участников кластера, в частности,
заинтересованность в получении дополнительных платных услуг.
В целом деятельность "Clusterland Oberösterreich GmbH" является успешной, поскольку
77% компаний, участвующих в совместных проектах при посредничестве центра, продолжают сотрудничество после их завершения; 89% проектов не были бы реализованы без
специализированной поддержки центра. Максимально полезной участие в кластерах оценивают средние компании (51–250 работников), удельный вес которых в общей численности
участников кластеров составляет 60%. Убедительным аргументом в пользу "Clusterland
Oberösterreich GmbH" является то, что в последнее время наметилась тенденция к увеличе86

нию количества совместных проектов, которые охватывают представителей различных
кластеров. Удельный вес межотраслевых проектов в общем количестве проектов уже достиг 50%. Это свидетельствует о том, что инновации возникают на пересечении различных
отраслей и технологий [19].
Таким образом, создание центра кластерного развития оказалось наиболее оптимальным
вариантом организации кластерной политики Верхней Австрии. "Clusterland Oberösterreich
GmbH", будучи центром компетенций по вопросам управления кластерами, обеспечивает
благоприятную среду для "выращивания" кластерных менеджеров.
В федеральной земле Нижняя Австрия действует кластерная программа "Lower Austria
Cluster Programme" (2015–2020 гг.), являющаяся составляющей стратегии инновационного
развития и повышения конкурентоспособности данного региона. "Lower Austria Cluster
Programme" базируется на следующих принципах: технологии и инновации, обучение, сотрудничество, интернационализация, предпринимательство и устойчивое развитие. Цель
кластерной программы состоит в содействии развитию инноваций путем поощрения сотрудничества между предприятиями и соответственно усилению конкурентных преимуществ Нижней Австрии. С целью стимулирования совместных инновационных проектов,
усиления межкластерного сотрудничества и развития межотраслевых связей в рамках кластерной программы предусмотрено оказание комплексной поддержки кластерным менеджерам.
Кластерная программа Нижней Австрии направлена на поддержку тех отраслей, которые имеют важное значение для экономического развития региона в будущем: экостроительство, агропродовольствие, синтетические материалы, мехатроника, мобильность и логистика. Учитывая это, предприятия, представляющие данные отрасли, формируют целевую
группу кластерной программы. При этом особое внимание уделяется поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Однако, поддержка предусмотрена и крупным компаниям,
поскольку малые и средние предприятия могут быть связаны с ними, формируя тем самым
цепочку создания стоимости. Важными участниками кластерной программы являются университеты и исследовательские институты Нижней Австрии, а также другие организации,
поддерживающие инновации.
Общий бюджет кластерной программы на шесть лет составил 22 млн. евро. Следует отметить, что "Lower Austria Cluster Programme" финансируется Европейским фондом регионального развития в рамках программы "Austrian ERDF Programme "Investment in growth
and jobs 2014–2020"", которая предусматривает направление инвестиций в регионы Австрии
с целью их экономического развития и создания новых рабочих мест. Следовательно, проекты, разработанные в рамках кластерной программы, финансируются из таких источников:
Европейский фонд регионального развития – 50%, региональные фонды – 40%, частные
источники (членские взносы, спонсорство) – 10% [20].
Управление кластерной программой осуществляет непосредственно Департамент экономики, туризма и инноваций правительства Нижней Австрии. При этом ответственность за
выполнение "Lower Austria Cluster Programme" возложена на созданное еще в 1962 г. агентство по развитию бизнеса Нижней Австрии "Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur
GmbH". Основной лозунг агентства аналогичен центру кластерного развития Верхней Австрии – "Инновации путем сотрудничества". "Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur
GmbH" реализует управление кластерными инициативами Нижней Австрии, выполняя тем
самым роль "зонтичной" (общей) кластерной организации.
Начиная с 2001 г. агентство "Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH" способствовало формированию и реализации кластерных инициатив в перспективных отраслях
региональной экономики. Ныне агентство координирует деятельность пяти инновационных
кластеров Нижней Австрии, среди которых кластер зеленого строительства, то есть экост87

роительства (2001 г.), кластер по производству продуктов питания (2006 г.), кластер по
производству пластика (2005 г.), кластер мехатроники (2010 г.), кластер по производству
электромобилей (2010 г.), что представлено на рис. 4. При содействии агентства обозначенные кластеры обеспечивают работой около 81 тыс. человек.

Кластер по производству
электромобилей

Кластер мехатроники
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"Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH"

Источник: разработано авторами на основе данных веб-сайта агентства "Ecoplus Niederösterreichs
Wirtschaftsagentur GmbH" [21]
Рис. 4. Инновационные кластеры, которые координируются агентством
"Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH" (регион Нижняя Австрия)

Профессиональная команда агентства по развитию бизнеса Нижней Австрии предлагает
участникам инновационных кластеров комплекс услуг. Агентство придерживается принципа: "Совершенная команда – ключевой фактор успеха любого бизнеса". Преимущество
агентства состоит и в том, что оно имеет многолетний опыт работы в области бизнесконсалтинга, предлагая консультирование по финансовым и другим вопросам. Кроме этого,
агентство стимулирует деятельность 17 бизнес-парков региона и способствует их расширению.
Начиная с 2000-х годов агентство "Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH"
занимается проблемой развития исследовательских и технологических центров. Например,
в 2004 г. по инициативе агентства стартовала программа развития технологических центров –
технополисов "Technopole Program", направленная на ускорение технологического развития
Нижней Австрии, усиление сотрудничества между научно-исследовательскими институтами, научно-образовательными учреждениями и бизнесом. Ныне агентство поддерживает
деятельность четырех технополисов региона, функционирующих на основе образовательных и исследовательских центров и осуществляющих передовые научные исследования.
С целью обеспечения доступа кластеров к источникам финансирования агентство
"Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH" не только способствует поиску инвесторов и предлагает им услуги, но и само в виде субсидирования оказывает финансовую
поддержку региональным проектам, ориентированных на устойчивое развитие и иннова88

ции. Агентство всегда готово поддержать проектные инициативы бизнеса, местных органов
власти или отдельных лиц, призванных содействовать развитию экономики региона.
Существенной является роль агентства относительно поддержки совместных инновационных проектов, служащих основой деятельности инновационных кластеров Нижней Австрии. Агентство не только выступает координатором таких проектов, но может быть как их
инициатором, так и провайдером финансирования. С 2001 г. и доныне агентство оказало
поддержку 654 совместным инновационным проектам кластеров [22]. Более того, австрийские предприятия могут рассчитывать на поддержку агентства "Ecoplus Niederösterreichs
Wirtschaftsagentur GmbH" касательно их интернационализации и экспортной деятельности.
Убедительным фактом является то, что агентство открыло семь представительств за рубежом, в частности Праге, Братиславе и Будапеште (2004 г.) и несколько позже – Польше,
Румынии, Турции и России. Благодаря этим представительствам агентство обеспечивает
доступ австрийских малых и средних предприятий к новым рынкам, содействует налаживанию контактов предприятий Нижней Австрии с зарубежными бизнес-партнерами, устраивает деловые поездки для участников кластеров в другие страны, а также деловые встречи,
семинары, вебинары, круглые столы [22].
Следуя принципу открытости и сотрудничества, заложенного в экономической стратегии Нижней Австрии, департамент по вопросам кластерного развития в составе агентства
"Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH" принимает активное участие в межрегиональных проектах с целью взаимообмена опытом и приобретения новых знаний. Одним
из таких проектов является "ClusteriX 2.0" (2016–2021 гг.), финансируемый в рамках европейской программы межрегионального сотрудничества "Interreg Europe". Цель данного
проекта состоит в развитии межрегионального сотрудничества с помощью стратегических
кластерных партнерств [23].
Таким образом, "Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH" выступает провайдером услуг для инновационных кластеров, фасилитатором, "зонтичной" кластерной организацией. С целью усовершенствования кластерного менеджмента агентство стимулирует
развитие стратегических партнерских отношений с другими кластерами и регионами. Координируя сотрудничество бизнеса, науки и власти в пределах инновационных кластеров,
агентство по развитию бизнеса Нижней Австрии тем самым стимулирует инновации и создание новых рабочих мест в регионе. Неудивительно, что Нижняя Австрия является одним
из самых высокотехнологических регионов Европы с высоким уровнем жизни, где созданы
благоприятные условия для роста бизнеса.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить: на протяжении последних двух десятилетий кластерная политика стала неотьемлемой частью общей экономической политики
Австрии. Пример Австрии убеждает в том, что инновационные кластеры оказывают влияние на инновационное развитие регионов и повышение их конкурентоспособности. Одной
из главных особенностей реализации кластерной политики в регионах Австрии является
деятельность при региональных правительствах агентств по развитию бизнеса, исполняющих роль центров кластерного развития в регионах и координирующих деятельность региональных инновационных кластеров. Из этого следует заключить: кластерная политика в
регионах Австрии реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Австрии, как стране с федеративной формой устройства, благодаря успешной реализации региональной кластерной политики удалось достичь высокого уровня кластерного развития и
попасть в двадцатку наиболее инновационных и конкурентоспособных стран мира.
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Abstract
The deepening of the interdependence of countries in the global economy testifies to the growing
influence of international financial markets on the internal and external aspects of the monetary policy of
national banks. The consequences of the global financial and economic crisis have revealed shortcomings and
necessitated making substantial adjustments to the list of methods and instruments for implementing the
monetary policy of national banks of various European countries, including Ukraine.
Particular relevance to the introduction of such changes is the entering into force of the provisions of the
Association Agreement between Ukraine and the European Union, including, among other things, certain
requirements for the functioning of the monetary sphere of the national economy. An instrument for
implementing such provisions may be an inflation targeting policy applied by central (national) banks in
different countries as a tool of monetary policy.
The object matter of the inflation targeting policy in the international context and the perspectives of its
usage by the National bank of Ukraine to restore the growth of the Ukrainian economy are analyzed. The
international experience and consequences of the inflation targeting in different countries, goals and features
of a practical implementation this policy after the global financial economic crisis in 2008-2009 are shown.
The problems of choosing the directions of economic cooperation between Ukraine and the European
Union in the monetary sphere, the necessity of changing the priorities of the monetary policy of the National
bank of Ukraine, improvement of the banking legislation in accordance with the stabilization requirements
and creation of the favourable conditions for the development of the national economy are considered in this
article.
Аннотация
Углубление взаимозависимости стран в глобальной экономике свидетельствуют о возрастании
влияния международных финансовых рынков на внутренний и внешний аспекты монетарной политики национальных банков. Последствия мирового финансово-экономического кризиса выявили недостатки и обусловили необходимость внесения существенных корректив в перечень методов и инструментов осуществления монетарной политики национальных банков различных европейских стран, в
том числе и Украины.
Особую актуальность внесению таких изменений придает вступление в силу положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содержащих, в том числе, определенные
положения о функционированию монетарной сферы национальной экономики. Инструментом для
реализации таких положений может стать политика инфляционого таргетирования, применяемая в
разных странах центральными (национальными) банками в качестве инструмента монетарной политики .
Анализируются содержание политики инфляционного таргетирования, международный контекст
и перспективы ее применения Национальным банком Украины для возобновления роста украинской
экономики. Рассматривается международный опыт и последствия применения инфляционного тарге1
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тирования в разных странах, цели и особенности практической реализации указанной политики после
мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.
Рассматриваются проблемы выбора направлений экономического взаимодействия Украины и Европейского Союза в денежно-кредитной сфере после вступления в силу Соглашения об ассоциации
между Украиной и Европейским Союзом, отмечается необходимость изменения приоритетов монетарной политики НБУ, совершенствования банковского законодательства в соответствии с требованиями стабилизации экономического развития страны.

Presentation. A specific feature of modern economic globalization is that the growth of the
regulatory role of international financial markets in the global economy over the past two decades
greatly weakened the effectiveness of traditional instruments of central banks such as interest rates
and exchange rates. It proofs a high integration of international financial markets that is seen now
as a cause of significant fluctuations of exchange rates, interest rates and rates of securities. With
this point of view an effective control of events of such type can be realized only by an
international coordination of a monetary policy.
A growing influence of the international financial markets is an element of the control over the
central banks activities. The reason is that a deviation of the central bank from the aim of price
stability in the spheres of the financial or tariff policy will cause reaction from financial markets in
the form of a capital outflow or depreciation of the country‘s currency exchange rate (in the case
of an inflation development).
With the transition toward the "free floating" exchange rates, provision of an unlimited
currency conversion, an abolition of controle over the capital movements, a transformation of the
structure of the instruments of some european central banks has become very noticeable. The
main component of tools of these banks are open-market operations which are more marketable
than a discount policy and minimal reserves that are still used in some EU countries. Modern
communication opportunities, new financial tools rised daily trading volumes on the global
financial markets up to more than $5 trillion and are seen as only some explanations of this
transformation [1].
If we evaluate a current monetary policy of the National Bank of Ukraine (NBU) in this
context, we will see that its conceptual foundations that were established twenty years ago do not
fit new tendencies and have to correcting. A monetary policy has fundamentally new challenge
today – a monetary stimulation of the economic growth, that involves a clearer definition of the
role, responsibilities and tasks of the NBU, realization of an efficient allocation of financial
resources, provision of the transparency and purity of monetary prosesses, a shift from
macrofinance to microfinance, an increasing activity of the banking sector for the long-term
crediting and investing into a production process.
The Ukraine–European Union Association Agreement includes the statements that specify the
introduction of the conditions that will favour the development of economic and trade relations,
which will lead to the gradual integration of Ukraine into the EU banking system, and due to the
creation of a deepened and overall free-trade area, as it is entered in Title IV ("Trade and traderelated matters") of the Agreement. Among these conditions there are an adduction of the
monetary sphere of Ukraine to the EU common principles, rules and standards. This sphere
includes banking services such as:
1. acceptance of deposits and other repayable funds from the public;
2. lending of all types, including consumer loans, mortgage loan, factoring and financing of
commercial transactions;
3. financial leasing;
4. all payment and money transmission services, including loans, charge and debit cards,
travellers cheques and bankers drafts;
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5. guarantees and commitments;
6. trading for own account or for account of customers, whether on an exchange, in an overthe-counter market or otherwise, the following:
(a) money market instruments (including cheques, bills, certificates of deposit);
(b) foreign exchange;
(c) derivative products including, but not limited to, futures and options;
(d) exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps and forward
rate agreements;
(e) transferable securities;
(f) other negotiable instruments and financial assets, including bullion.
7. participation in issues of all kinds of securities, including underwriting and placement as
agent (whether publicly or privately) and provision of services related to such issues;
8. money broking [2].
The organization and regulation of these services are delegated to the National Bank of
Ukraine. However, a fundamental problem of domestic monetary policy is an isolation of banking
services from the needs of production process. A monetary policy of the NBU in the past years
was based on several postulates:
1) absolutization of the principle of "expensive" money and zero inflation;
2) denial of the monetary emission;
3) absence of an alternative to a banking two-tier system.
At the same time, a struggle with the inflation was combined with the passivity of an industrial
policy that put questions about the limits of inflation, its connection with dynamics of production
and about price that a society must pay for achieving criteria in the monetary area of the European
integration.
In the EU countries national banks applied a comprehensive complex of approaches to keeping
an inflation. In this respect, it would be appropriate for the NBU to use the experience of the EU
members of the last waves of enlargement.
In this regard some measures should be undertaken in the field of banking legislation and
specification of the functions of the NBU. It was notified about the change of the NBU‘s monetary
regime and a transition to the inflation targeting. In the 2000s, one of the main arguments in favor
of an inflation targeting was an uncertainty of its anti-inflation goal. However, this target was
feasible during a sustained economic growth when it was necessary to "cool" the national
economy. But now, under the conditions of a deep economic recession, monetary limitations lost
their sense. A renewal of production, as international experience shows, requires more
sophisticated approaches to the objectives and instruments of the monetary policy, including an
exchange rate.
The inflation targeting is based on the assumption that the best monetary policy for supporting
long-term growth of the economy, stable exchange rate and social welfare is the maintaining of the
price stability.
The term "inflation targeting" does not have a formal definition and is practiced in different
ways around the world. Its core element is an explicit inflation target; it is announced to the public;
the monetary authorities aim to hit that target at a defined point in the future; the monetary
authority is not explain how to hit the target but is accountable to the public for its performance
etc. Countries adopting inflation targets have tended to have lower and more stable inflation after
the change than before, and the framework has proved durable [3].
Under an inflation-targeting regime the central bank will raise or lower interest rates based on
above-target or below-target inflation. Basic principles of monetary policy are that raising interest
rates usually cools the economy to limit in inflation; lowering interest rates usually accelerates the
economy, thereby boosting inflation. In the European Union the objective of the European Central
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Bank (ECB) has been to maintain price stability within the Eurozone. The Governing Council of
the ECB in October 1998 defined price stability as inflation of under 2%, a year-on-year increase
in the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) for the euro area of below 2% and asserted
that price stability was maintained over the medium term. Since then, the numerical target of 2%
has become common for developed economies.
Inflation targeting allows a monetary policy to concentrate on the domestic considerations and
to respond to shocks in the domestic economy, which is not possible under a fixed exchange-rate,
but may be realized within a floating exchange-rate system. Also, investors uncertainty is reduced
and therefore they may more easily to calculate the interest rate changes into their investment
decisions. Inflation expectations that are more defined allow monetary authorities to cut policy
interest rates counter-cyclically.
Central banks of many developed countries that have successfully implemented inflation
targeting tend to maintain the regular communication with the public. For example, the Bank of
England pioneered the "Inflation Report" in 1993, which outlines the bank's "views about the past
and future performance of inflation and monetary policy". Although it was not an inflationtargeting country until January 2012, the United States' "Statement on Longer-Run Goals and
Monetary Policy Strategy" enumerated the benefits of clear communication [4].
An explicit numerical inflation target increases a central bank's accountability for its monetary
policy, and thus it gives for general public a confidence that the central bank will not provide
policy that cause to the time-inconsistency trap. Such accountability is especially significant for
Ukraine because even transition countries with weak government institutions can build public
support for an independent central bank. An institutional commitment can also insulate the bank
from political pressure to undertake an overly expansionary monetary policy.
On the eve of the world economic crisis 2008-2009 an unwritten standard of the monetary
policy was reduced to formula "one target (inflation) – one instrument (interest rate)". It has
become of the kind of the monetary policy of the Bank of England, which not only set himself one
goal (1-4% initially, and then 2% for inflation), but even ceased to fulfill a banking supervision
and exclude one from the structure its operations. This practice is often cited as an example
controversy to the US Federal Reserve (Fed) policy, which had several objectives (employment,
economic growth, and inflation) and neither quantitative targets [5; 6].
A criticism of the US Fed's goals was stopped with the start of the global economic crisis 20082009. It was found that during recession the traditional IT was useless. In addition, whereas the
crisis was caused by the failure of the unregulated market, which could be rescued by loans, the
low stable inflation has become a brake of production. Within the recession and price stability
conditions, central banks began to change its objectives, refusing to fight with the inflation in
behalf of the direct supporting of an economic growth and employment.
Such transformation indicated a non-standard monetary policy with a number of the key
differences from the traditional IT. So, at the time of the crisis, central banks have moved away
from the principle of independence from the government and began lending to it and non-bank
financial institutions directly. There was recognized that the control of inflation should be
complemented by the financial stability function, which is impossible to achieve without the
control of the exchange rate. It became obviously that the exchange rate free-floating in the
dollarized economies (such as Ukrainian) may be equivalent to a crash of a lot economy. The IMF
and other banking regulators, also have already acknowledged this fact, which meant the rejection
of a traditional understanding of the inflation targeting.
Simultaneously, in the economic stabilization conditions and recovering of the economic
growth a necessity of the non-standard monetary policy have been diminished. For example, the
Fed turned quantitative easing (QE) program (2014) and increased by 0.25% its interest rate
(2015). However, it was raised not so much due to inflation, but because the unemployment was
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reduction to 5%. As a result, the concept of IT was proved extremely blurred, and now do not
speak about his explicit criteria, without any precise definitions.
Such objectives are specified in the Law on the National Bank of Ukraine, but a priority
objective – an inflation – is defined as a low inflation in the short time perspective (from 3 to 5
years) (Art. 1) and as a future inflation. So, in order to bring the legislation in line with practical
needs it is necessary to bind a definition of a price stability not to the future but to the actual
inflation (Art. 1). Since there is a tough dependence between an inflation and exchange rate
dynamics, a list of functions of the National Bank of Ukraine (Art. 7) should include an exchange
rate policy, having subjecting it to the realization of the anti-inflation function of the NBU [7].
An explicit numerical inflation target increases a central bank's accountability for its monetary
policy, and thus it gives for general public a confidence that the central bank will not provide
policy that cause to the time-inconsistency trap. Such accountability is especially significant for
Ukraine because even transition countries with weak government institutions can build public
support for an independent central bank. An institutional commitment can also insulate the bank
from political pressure to undertake an overly expansionary monetary policy.
The fundamental problem of NBU monetary policy is an isolation of the monetary area from a
production/industial process which remains the main obstacle to the economic development of
Ukraine and without its solution the money will not have a positive impact on the real sector of
economy.
The economic growth in Ukraine should be on the non-inflationary base. However, if a noninflationary economic development is interpreted only as the absence of the demand inflation, then
there will be a constant threat of the growth of a cost-push inflation. The consequence of the
expansion of the aggregate demand and the rise of production in this case would be the
transformation of the potential cost-push inflation into a real inflation. The example of the
transformation of the potential cost-push inflation into a real one is the effect of the current rise of
the natural gas cost and prices of the imported intermediate goods in Ukraine. An increase of the
house rent and conveniences tariffs that had been introduced by the government of Ukrainian in
2015 became the consequences of such rise.
The ways of solving a contradiction between a monetary restriction and tough anti-inflation
measures on the one side and the monetary expansion and control over a moderate inflation on the
other have to be a new monetary policy. In 2016, the NBU suggested a transition from a passive
control of inflation to the inflation targeting, which is connected with the public proclamation of
inflation in numerical terms and with the obligation to maintain the level of target beacons. But
some Ukrainian scholars assert that the NBU does not know how to solve this dilemma. The
essence of an anti-inflationary policy comes down to a one-sided contraction of the money supply,
which is unacceptable under the economic crisis conditions. As a result, instead of a monetary
stimulus for an economic recovery an opposite effect – the preservation of crisis processes – was
obtained.
So, now it is necessary to go from the course of the unconditional adherence to the real
comprehension of the inflation targeting and to use the tools of monetary policy primarily for the
modernization of Ukraine's economic potential and ensuring sustainable economic growth. Such
approach have to realize Strategy of the monetary policy NBU in the 2016-2020 [8]. Optimization
of the inflation rate may become a primary measure of a monetary stimulation of the national
production, which is necessary for the creation of the economic growth conditions.
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Abstract
The paper deals with the problems and tendencies of the contemporary protectionism. After the brief
survey of the genesis of protectionistic economic theories attention is paid to the positive and the negative
sides of the politics of protectionism. One of the main tasks to the contemporary protectionism is the
competitiveness of national economies. An analysis of the reasons for the low competitiveness of the
Bulgarian economy is made. The conclusion in the paper is that only interaction and cooperation between
countries on the basis of mutual benefit and the regulatory role of the state will increase the competitiveness
and economic growth of the country.
Резюме
Разглежда се проблемът за съвременния протекционизъм. След кратък обзор на икономическите
теории относно протекционизма се анализират положителните страни и недостатъците на протекционизма. Една от най-важните задачи пред тях е постигането на конкурентоспособност. Направен е
кратък анализ на конкурентоспособността на българската икономика. Обосновава се изводът за необходимостта от взаимно сътрудничество, основано на равенството и взаимния интерес под регулиращата роля на държавата.

Увод
В условията на засилващия се процес на глобализация, задачата за изработване на адекватна политика на протекционизъм за целите на повишаване на конкурентоспособността на
стоките на международния и на националните пазари става изключително важна. Активизирането на държавната политика в определени сфери ще позволи на националните предприятия по-бързо и ефективно да се адаптират към посткризисните условия за развитие на
глобалната икономика.
1. Зараждане на протекционизма
В различни периоди от историята държавната икономическа политика се насочва ту на
страната на свободната търговия, ту към протекционизма, без на практика да приеме нито
една от тези екстремални форми. В нито една държава не е имало и не съществува абсолютно отворена икономика в процеса на функциониране, на която без ограничения би се
извършвало движение на стоки, труд, технологии и капитали през националните граници.
Във всяка страна правителството регулира международния оборот на ресурсите. Отворената
икономика предполага приоритет да имат националните икономически интереси.
Дилемата, кое е по-доброто  протекционизмът, който дава възможност за развитие на
националната промишленост или свободата на търговията, която позволява директно срав1
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нение на националните производствени разходи с международните, е предмет на многовековна дискусия на икономисти и политици.
Изясняването на особеностите и проблемите на съвременната политика на протекционизъм е възможно само на основата проследяване на историческата практика при прилагане
на политиката на държавното покровителство. Научната ценност на този подход се състои
не толкова във възможността да се изяснят източниците на съвременните проблеми в сферата на международното икономическо взаимодействие, а в посочването на найефективните механизми за приложение на протекционизма на съвременния етап на икономическо развитие.
Начална форма на протекционизма е меркантилизмът. Като концепция той се появява
през XVI в. В продължение на два века е икономическа идеология на повечето страни в
Европа до възникване на идеите на свободната търговия, провъзгласени от Адам Смит.
Ранният меркантилизъм (монетарен) се развива в началния период на разлагането на
натуралното стопанство и налагането на стоково-паричните отношения съпроводено с постоянни военни конфликти за нови пазари. В основата на монетарния меркантилизъм лежи
системата на паричния баланс, която обосновава категорията "пари" като национално богатство. Затова и политиката на търговски ограничения през този период, насочена към
забрана на износа на пари, на скъпоценни метали и ограничението на вноса, се реализират
предимно чрез административни мерки. Развитието на манифактурното производство, ръстът на промишления и търговски капитал съдействат да се преоценят идеите на ранния
меркантилизъм, а то от своя страна довежда до смяна на приоритетите и механизмите на
политиката на протекционизма.
Идеите на късния меркантилизъм най-отчетливо са обосновани от Томас Ман. Те се основават на теорията за активния търговски баланс, а негов главен принцип е натрупването
на капитал и обогатяването на страната посредством едностранната външна търговия (стимулиране на износа и забрана за вноса). През този период се проверява целият арсенал от
икономически механизми на политиката на търговски ограничения, която се отличава с
твърде открит и дори агресивен характер.
Преки инструменти на протекционизма са: износните и вносни мита, налагането на ембарго, търговските премии, манифактурните субсидии, държавните поръчки, дъмпингът,
намаляване на данъчната тежест върху износа на местни стоки и на вносната транзитна
продукция, забраните за използване на чуждите стоки вътре в страната и т.н.
Между непреките методи на протекционистична политика следва да се отбележат: собственото производство, конкуриращо вносните стоки; рационално използване на природни
ресурси; спекулативната търговия; поощряване на колониалната експанзия; развитието на
транзита; навигационните актове; търговските договори. Тези мерки имат за цел да поощрят
производителното използване на капиталите в страната чрез развитието на националното
производство. Това обстоятелство определя и названието на този период – манифактурен
меркантилизъм. В етапа на късния меркантилизъм административните мерки на търговските ограничения остават на втори план, а предпочитането е на откритите икономически методи на предпазната политика, насочена към поддържане на позитивен търговски баланс и
увеличаване на националното богатство. През този етап се оформят теоретичните принципи
на концепцията на меркантилизма, в който протекционизмът се разглежда като ефективно
средство за стимулиране на външната търговия и преди всичко засилване на износа на местни стоки.
През XIX век и началото на ХХ век в научните трудове на икономистите – Фридрих
Лист, Джоузеф Чембърлейн, Артур Балфур, се оформя теоретичната концепция на класическия протекционизъм. Определени са практическите особености на неговото използване.
От една страна, развитието на идеите на свободната търговия, от друга, развитието на капи98

тализма, промишлено-техническата революция съдействат за либерализацията на търговските режими на повечето промишлено развити страни. В същото време, по-слабо развитите
икономики се придържат към принципите на късния меркантилизъм и съхраняват защитния
характер на своята икономическа политика. Нейна основна цел си остава стремежът към
увеличаване на финансовия капитал. Ако в периода на развитие на меркантилизма като найважното средство за обогатяване на страната се е приемала външната търговия, то през
посочения период, в качеството на източник на националното благосъстояние се разглежда
индустрията. Съответно, разширява се функционалната роля на протекционизма: наред с
фискалната функция, голямо значение придобива неговата предпазна функция, изразяваща
се в покровителството на националния производител и търговец.
Системата от инструменти на класическия протекционизъм през този исторически период съответства на основните цели на икономическата политика на повечето държави. През
50-те и 60-е години на ХХ-ти век за международната икономика беше характерно преминаване от протекционизма към засилване на либерализацията и свободата на външната търговия. От началото на 70-те години на ХХ-ти век започна да се проявява обратната тенденция 
страните започват да се изолират една от друга чрез все по-стриктни тарифни и особено
нетарифни бариери, защитавайки своя вътрешен пазар от чуждестранна конкуренция.
Най-разпространените механизми на реализация на протекционизма от развиващите се
страни през ХIХ – началото на ХХ век са следните:
 тарифни (митнически плащания, тарифната квота);
 нетарифни:
o количествени (квотирането, лицензирането, "доброволните ограничения", ембарго);
o скрити (държавните покупки, техническите бариери, данъци и такси);
o финансови (субсидии, кредитиране, дъмпинг).
Държавните поръчки като метод на класическия промишлен протекционизъм започват
да се прилагат интензивно. Те гарантират на местните производители реализация на продукцията и покриване на производствените разходи. Оценката за ефективността на този
метод включва и обстоятелството, че той съдейства за развитие на стратегическите отрасли
на националната икономика като повишава рентабилността на местните фирми и стимулиране на притока на чужди капитали. В същото време се наблюдават и някои негативни резултати – прекомерното държавно покровителство съдейства за монополизацията на някои
отрасли, което води да спад на ефективността на държавните поръчки като механизъм на
протекционистична политика и като начин за осигуряване на държавата с необходимите ѝ
стоки и услуги.
Аналогичните последствия за икономиката имат и използването на промишлените субсидии. Промишленото субсидиране се осъществява чрез държавното финансиране на покупките на суровини, машинно оборудване, безплатното предоставяне на частните структури на трудови и природни ресурси. Като съдействат на чуждестранните инвестиции в икономиката на страната, държавните поръчки и субсидии съдействат за повишаването на техническото преоборудване на националните предприятия.
Протекционистичната политика включва и прилагането на данъчни облекчения.
В началото на ХХ век нараства ролята на валутно-кредитния инструментариум като метод на класическия протекционизъм, което намира отражение в следните механизми:
 ревалвацията на валутния курс. Тя съдейства да се увеличи притокът на чужди капитали и на увеличението на митническите приходи;
 девалвацията. Към нея се прибягва когато трябва да се даде тласък на развитието на
експортната търговия и натрупването на частния финансов капитал;
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 стабилизацията на лихвените проценти. Така се осигурява спадане на равнището на
вътрешните цени, свива се вноса и се разширява експорта, натрупват се златни запаси;
 въвеждането на златния стандарт. Той съдейства за намаляване на спекулативния характер на износно-вносните операции и промишленото производство, подобряване
на инвестиционния климат.
Освен това, като методи на протекционизма следва да се разглеждат и действията на
правителството, насочени към разширяване на вътрешните индустриални и търговски права, развитието на производствената и търговска инфраструктура, урбанизацията, регулирането на външноикономическата дейност с търговски договори, нормативни актове, учредяването на система от контролни органи и т.н.
2. Съвременната политика на протекционизъм
Анализът на историческите особености на реализацията на политиката на протекционизма позволява да се направи следния извод: изборът на ефективен и рационален метод
за покровителство на местните производители зависи:
първо, от конкретните обществено-политически условия на развитие на националната икономика;
второ, от ясната цел на икономическата политика на правителството.
По отношение на съвременното използване на протекционизма изборът на механизми за
неговата реализация в най-голяма степен зависи от равнището на финансовоикономическото развитие. Както правилно отбелязва изследователя по проблемите на държавното регулиране на външната търговия И. Дюмулен, тясната икономическа взаимозависимост, установила се на равнище транснационална компания (ТНК) и развитието на международното разделение на труда показаха, че мерките на традиционния протекционизъм в
началото на ХХI-ви век са изчерпани. Международното производство, опиращо се на глобалните производствени мрежи от ТНК, би могло просто да спре при въвеждане на традиционните протекционистични бариери.[1 с.7].
Следва се отбележи, че невъзможността да се използват механизмите на класическия
протекционизъм в по-неразвитите страни днес се дължи не толкова на високото равнище на
тяхната зависимост от условията на световния пазар и интеграцията на финансовия и промишлен капитал под влияние на глобализацията и интернационализацията, но и от други
тенденции на съвременното икономическо развитие на държавите, като:
 широкото развитие и нарастване на ролята на сектора на услугите, наред със сферата
на материалното производство, формирането и повишението на равнището на капитализация на международния пазар на услуги;
 разпространението на търговията с иновационни и високо технологични продукти, с
обектите на интелектуалната собственост;
 формирането на информационната и виртуална икономика под влияние на бързото
развитие на информационните технологии, на електронната търговия, световната
мрежа ИНТЕРНЕТ;
 развитието на креативната икономика, която е построена на използването на алтернативните ресурси в икономическото развитие – на творческите способности, идеи, информацията и иновациите не само в сферата на културата и изкуството, но и в предприемачеството;
 преобладаването на човешкия капитал за постигането целите на световното лидерство;
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 възникването на новите форми на производствена интеграция: сливанията и поглъщанията, на стратегическите алианси, аутсорсинга, инженеринга и реинженеринга,
договорите за управление и т.д..
Политиката на протекционизма преследва следните по-важни цели:
 постоянна защита на стратегическите отрасли на националната икономика (например, селското стопанство), от външната конкуренция. Счита се, че това би направило
страната твърде уязвима при евентуална война;
 временна защита на относително неотдавна създадените отрасли на националната
икономика да тогава, до когато те не укрепнат дотолкова, доколкото биха могли успешно да конкурират с аналогични отрасли другите страни;
 приемане на ответни мерки при провеждане на протекционистичната политика от
страна на търговските партньори.
Развитието на протекционистичните тенденции позволява да се отделят следните форми
на протекционизма:
 селективен протекционизъм — защита от конкретен вид стока или защита от конкретна държава;
 отраслов протекционизъм — защита на определен отрасъл (преди всичко на селското
стопанство в рамките на аграрния протекционизъм);
 колективен протекционизъм — взаимна защита от страна на няколко обединили се в
общ съюз страни;
 скрит протекционизъм — защита с използването на немитнически методи, в това
число на методите на вътрешната икономическа политика.
3. Политиката на протекционизъм в началото на ХХІ-ви век
В съвременната глобална среда външноикономическата дейност на повечето страни се
развива съгласно принципите на либерализацията и мащабната интеграция. Националните
икономики стават все по-зависими от конюнктурата на световния пазар, губейки икономическата си самостоятелност и ставайки все по-зависими от тенденциите в развитието на
международната икономика. Свидетелство за това е последната финансово-икономическа
криза.
Държавите, които провеждат протекционистична политика, използват митническотарифните и нетарифни ограничения. Основната задача правителствата в областта на международната търговия — е да помогне на износителите да изнесат колкото се може повече
от своята продукция, правейки техните стоки по- конкурентни на международния пазар и да
ограничат вноса, намалявайки конкурентоспособността на чуждестранните стоки на вътрешния пазар. Част от методите на държавното регулиране е насочена към защита на вътрешния пазар от чуждестранна конкуренция и се отнася преди всичко към вноса. Друга
група методи съответно има за цел да засили износа. Класификацията на тарифните и нетарифни инструменти в политиката на протекционизма е представена в табл. 1.
Безспорната цел на протекционистичната политика в различните ѝ разновидности и проявления опира до повишаване на конкурентоспособността на националната икономика.
Глобалният индекс на конкурентоспособността ежегодно се обявява от Световния икономически форум на базата на 12 фактора, които обхващат цялостното икономическо и социално развитие на страните.
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Таблица 1
Класификация на инструментите на търговската политика
Методи

Инструмент на търговската
политика
Мита

Тарифни

Регулират предимно
Износ

Тарифна квота
Н

количествени

е
т

Квотиране

вноса

Лицензиране

износа

Доброволни ограничения

износа

вноса

Държавни поръчки

вноса

Изискване към съдържанието

вноса

р

Технически бариери

вноса

и

Данъци и такси

вноса

а

ф

скрити

Внос
вноса

финансови

Субсидии за износа

износа

н

Кредитиране на износа

износа

и

Дъмпинг

Износа

износа

През 2017 г. България преминава от 74-то (през 2011г.) на 50-то място сред 138 държави, включени в изследването. Нивото на индекса на страната ни се повишава от 4,32
(максимална стойност) до 4,44. България изпреварва редица страни от ЕС: Словения (56-та);
Румъния (62-ра); Словакия (65-та); Унгария (69-та); Хърватия (74-та).
Факторът, който дърпа страната назад в класирането, е състоянието на институциите.
Той по традиция е неблагоприятен за България – страната заема едва 97-мо място с ниво на
индекса от 3.5.
Най-негативни са оценките за съдебната система и недостатъчната ѝ независимост – едва 110-то място; липса на прозрачност в правителствената политика – 111; плащане на подкупи – 87; престъпност – 118 и така нататък.
Таблица 2
Топ 10 от страните според индекса на конкурентоспособност за 2017 г.[2]
Страна
Швейцария
Сингапур
Съединени щати
Нидерландия
Германия
Швеция
Великобритания
Япония
Хонг Конг
Финландия

Глобален индекс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

През 2017 г. България преминава от 74-то (през 2011г.) на 50-то място сред 138 държави, включени в изследването. Нивото на индекса на страната ни се повишава от 4,32
102

(максимална стойност) до 4,44. България изпреварва редица страни от ЕС: Словения (56-та);
Румъния (62-ра); Словакия (65-та); Унгария (69-та); Хърватия (74-та).
Факторът, който дърпа страната назад в класирането, е състоянието на институциите.
Той по традиция е неблагоприятен за България – страната заема едва 97-мо място с ниво на
индекса от 3.5.
Най-негативни са оценките за съдебната система и недостатъчната ѝ независимост – едва 110-то място; липса на прозрачност в правителствената политика – 111; плащане на подкупи – 87; престъпност – 118 и така нататък.
България получава сериозни критики по отношение на съдебната система и разпространението на корупцията. Това е една от основните причини за проблемите в икономиката и
обществото. От години тези негативни резултати са факт и явно мерките, които се предприемат не са достатъчни. Препоръките към администрацията ни са: по-голяма прозрачност,
по-малко корупция, реален диалог с гражданското общество и бизнеса.
По отношение на пречките за развитието на бизнеса, категорично на първо място е поставена корупцията. Следват: недостатъчната квалификация на работната ръка, неефективната инфраструктура, затрудненият достъп до финансиране и неефективната държавна администрация.
Сред факторите, които определят добрите позиции на страната, на първо място е технологичната готовност. Тя включва множество количествени показатели, които имат високи
стойности. Става дума за: индивидуални интернет потребители (56 на сто от населението);
брой абонати на широколентов интернет (22 на 100 души и 41-мо място); висока скорост на
интернет – 23-та позиция; брой мобилни абонати (81 на 100 души от населението и 27-мо
място).
България има добри резултати и по отношение на макроикономическата стабилност, като се придвижва от 53-то до 42-ро място. Тези позиции са свързани с държавния дълг като
процент от БВП – 26.9 на сто и 26-то място; ниво на националните спестявания (23.5 на сто
от БВП), нисък бюджетен дефицит; ниска инфлация, сравнително добър кредитен рейтинг и др.
България се придвижва напред и по отношение на фактора "пазар на труда" – от 68-ма
до 54-та позиция. Отчита се гъвкавост при определяне на трудовото възнаграждение. Високо се оценява участието на жените в работната сила, където България заема 35-та позиция.
Ниски остават оценките за производителността на труда, неспособността на бизнеса да
назначава професионални мениджъри, както и изтичането на талантливи и висококвалифицирани хора от страната.
По отношение на степента на развитие на бизнеса – България се придвижва от 98-мо
до 79-то място. Добре оценено е качеството на местните доставчици, има прогрес по отношение на опитите за създаване и развитие на клъстери. Ниско оценени са фирмените политики за обучение и квалификация на персонала, липсата на ефективни маркетингови стратегии, отсъствието на желание за делегиране на права на подчинените.
България показва напредък и по отношение на иновативното развитие – скок от 94-та
до 65-та позиция. Това се дължи на повишените разходи за научни изследвания и общия
капацитет за иновации. Слабо остава сътрудничеството между бизнеса и научните организации – 74-то място, посочват още от ЦИР.
Очевидно прогресът на българската икономика е свързан с регулативната роля на държавата по отношение на създаване на все по-добра среда за положителните тенденции в
стопанството.
За държавната политика и намеса в икономиката в наши дни актуални са следните направления:
 Антимонополното регулиране. В България е приет Закон за защита на конкуренцията. Неговата цел е да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на
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свободната инициатива в стопанската дейност. В него е уредена защитата срещу споразумения, решения и съгласувана практика, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара, концентрация на стопанската дейност, нелоялна конкуренция и други действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията На монополното и господстващото положение е отделена Глава четвърта от закона. В чл. 19 и чл. 20 от ЗЗК са дадени определения на понятията "монополно", респективно
"господстващо положение", докато в чл. 21 е уредена забраната за злоупотреба със съответното пазарно положение.[3].
В Договора за функционирането на Европейския съюз е установена антитръстовата област, която обхваща две забрани от правилата: първо, споразумения между две или повече
фирми, които ограничават конкуренцията са забранени от член 101 от Договора, при някои
ограничени изключения. Тази разпоредба обхваща голямо разнообразие от поведения. Найочевидният пример на незаконно поведение, което нарушава член 101 е картел между конкуренти (която може да включва определяне на цените или споделяне на пазара); второ,
фирми с господстващо положение не могат да злоупотребяват с тази позиция (член 102 от
Договора ). Такъв е например случаят за ценообразуване, с цел елиминиране на конкурентите от пазара.
 Митническото регулиране: внедряване на нови технологии за митническо администриране чрез приемането на Модернизиран митнически кодекс за държавите-членки на ЕС.
Заедно с инициативата за електронни митници Модернизираният митнически кодекс е част
от глобалната реформа на Европейската комисия, насочена към създаване на нова електронна митническа среда. Сред факторите, които налагат модернизирането на Митническия
кодекс на ЕС са: глобализацията и необходимостта от гарантиране на сигурност и улеснения за търговията; Лисабонската стратегия за конкурентоспособност и развитие; създаването на възможности за работа на митниците в електронна среда; инициативата за "по-добро
регулиране" на митническите процеси и процедури.
 Нетарифното регулиране: разширяване на използването на нетарифни методи на
регулиране, които се реализират в рамките на административното управление, в частност,
подпомагане на износа на високотехнологична продукция, услуги и технологии.
 Иновационно развитие. В дългосрочна перспектива, особено в условията на изчерпване на потенциала на другите фактори, иновациите придобиват изключително значение за
повишаване на стандартите и качествата на живот на населението. Иновационната политика
предполага създаването на условия за повишаване на иновационната активност на българските фирми и дял на инвестициите, насочване към внедряване на качествено нови продукти
и технологически процеси.
 Поддръжка на средния и малък бизнес. Мерките на правителството в тази посока
се изразяват в намаляване на административните бариери, съкращаване на списъка на лицензионните и разрешителни режими.
 Формиране на инвестиционно-привлекателна среда, намаляване на съвкупната
данъчна тежест на икономическите субекти.
В наши дни американският президент Доналд Тръмп се изявява като защитник на протекционизма и изразява ясна подкрепа за разширяването на митата и други търговски бариери, налагани върху вноса. Според американският президент политиката на свободна търговия води до загуба на работни места и вреди на работниците и производителите на една
страна като ги излага на чуждестранна конкуренция. Тръмп продължава да говори за протекционизъм и да заплашва както компании, така и цели държави с налагането на мита върху техния внос в САЩ.
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Протекционизъм

Европейският съюз, основан върху принципа на свободната търговия, също налага много сериозни бариери върху вноса от всяка страна, която се намира извън неговите граници.
Китай, чиито президент обяви на световния икономически форум в Давос защита на свободната търговия, налага изключително строги бариери и регулации върху вноса и външните инвестиции, за да предпазва конкретни местни производители от конкуренция.
На практика не съществува държава, която напълно да се придържа към политика на
свободна търговия.
Всестранната и претеглена оценка на политиката на протекционизма задължава аналитиците да определят ясно както положителните, така и отрицателните негови страни (фиг. 1).

плюсове

минуси



уравновесява търговския баланс



защита срещу дъмпинга



защита на новите отрасли



стимулира ръста на производството



пада ефективността на производството



цените растат, намалява изборът на стоки



не се използват предимствата на международното разделение на труда



подкопават се възможностите на износа

Фиг. 1. Плюсове и минуси на протекционизма

Плюсовете на протекционизма се изразяват в следните:
Първо, ограничаването на вноса помага да се уравновеси пасивния търговски баланс.
Второ, протекционизмът позволява да се защити националното производство от разрушителния за него дъмпинг, а така също от "несправедливата" конкуренция от страна на
износителите на стоки от страни с евтин труд.
Трето, политиката на протекционизъм осигурява защита на младите отрасли на националната икономика, които още не са конкурентоспособни на световния пазар и затова се
нуждата от особена държавна поддръжка.
Четвърто, търговските бариери пред чуждестранните стоки стимулират собственото
производство в страната. А това означава, че се развива диверсификацията на националното
производство, реализира се ръст на икономиката, увеличава се заетостта и се намалява зависимостта на страната от изненадите на световния пазар.
Минусите на протекционизма, също могат да се групират в четири групи.
Първо. Прекалено силният протекционизъм отслабва конкуренцията в икономиката и
стимулите за нейното усъвършенстване. В резултат на това се забавя научно-техническият
прогрес, влошава се качеството на продукцията, нарастват разходите и като следствие, пада ефективността на производството.
Второ. Наложените търговски бариери силно засягат потребителското търсене и възможностите за избор на пазара: обедняват магазините, растат цените на вносните и свързаните с тях стоки от местно производство.
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Трето. Засилване на стопанската обособеност на страната я лишава от съответните предимства, които дава международното разделение на труда, от предимствата на специализацията на производството и международната търговия.
Четвърто. Протекционизмът подрива възможностите за износ на стоки от страната. Ограничението на вноса действа сдържащо и на бъдещия износ, тъй като чуждестранният
партньор се лишава от допълнителен валутен приход за последващи разплащания за износа.
Освен това, всяка държава се стреми към балансирана търговия с други страни и срещу
протекционистичните мерки, които те прилагат, често отговаря със същите мерки.
Вторият и противоположен тип на външнотърговската политика на държавата – свободната търговия, наричана още фрийтрейдерство (от англ. free trade – свободна търговия). Тя
предполага свободно движение на стоки и услуги между страните без търговските бариери.
Предимствата на свободната търговия произтичат от това, че при нея се отстраняват
разгледаните по-горе отрицателни страни на протекционизма (фиг.2).
Свободна търговия
Стимулира конкуренцията, ограничава монополизма
По-висока ефективност на производството, по-ниски цени
По-голям избор на стоки за потребителите
Използване предимствата на межд.разделение на труда
Нараства сътрудничеството между страните
Фиг. 2. Предимства на свободната търговия

Свободната търговия стимулира конкуренцията и ограничава по този начин монополизма на местните (националните) фирми. В резултат на това производителите са принудени да
въвеждат новостите, да повишат качеството на продукцията, да намаляват разходите, увеличавайки ефективността на производството и намалявайки цените. Свободата на търговията, по-нататък, разширява предлагането на стоки, предоставяйки по-голям избор за потребителите. Безпрепятственото развитие на международното разделение на труда осигурява
ефективно (пазарно) разпределение на ресурсите в световен план. Благодарение на това
икономическият растеж се повишава и расте материалното благосъстояние на хората. Не на
последно място, свободата на търговията съдейства за по-голямата отвореност на обществата, а от тук и сближаването и сътрудничеството между отделните икономики.
Недостатъците на свободната търговия се дължат до голяма степен на отсъствието
на защита на националната икономика срещу възможни отрицателни въздействия от страна
на чуждестранния бизнес (дъмпинг, заливане на местните пазари с чуждестранни стоки,
натрапване на чужди за населението на дадената страна на потребителски вкусове, пласиране на нискокачествена или морално остаряла продукция и т.н.).
Повечето съвременни държави провеждат гъвкава външнотърговска политика, която съчетава елементи и на протекционизма, и на свободната търговия. Така се налага един общ
курс на либерализация на световната търговия. Това означава, че страните все пошироко и на принципа на взаимната изгода търгуват помежду си, като постепенно се осво-
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бождават от търговските бариери и установяват естествения за цивилизованото човечество
режим на най-облагодетелстваната нация във взаимната търговия.
За урегулиране и развитие на търговските отношения между страните се сключват специални дву- и многостранни договори, съглашения, митнически и други съюзи, създават се
международни организации. Например, в рамките на ООН проблемите на световната търговия и на икономическото развитие на младите държави се решават в такъв орган, като ЮНКТАД (от англ. UNCTAD, или United Nations Conference on Trade and Development) – Конференция на ООН по търговия и развитие (учредена през 1964 година и на 1 април 2000 г.
обединява 188 членове).
Още по-близко до стопанската практика стои друга структура – Световната търговска
организация (СТО), бившата организация Генерално съглашение за тарифите и търговията,
ГАТТ (от англ, GATT – General Agreement on Tariffs and Trade), създадена през 1947 г. от
23 държави. През 2001 г. СТО обединява над 140 страни. България става член на СТО на
1.12.1996 г.
Заключение
Хората и държавите в съвременния свят все по-тясно се взаимодействат и са обречени на
сътрудничество, не на изолация. Но истинското сътрудничество означава умение да се отстъпва, да се отчитат интересите и на другите, да се действа не от позицията на силата или
високомерието на "велика държава", а от позициите на пълното равенство и осигуряване на
изгода за всички сътрудничещи си страни.
В условията на глобализацията участието на България в световните икономически и търговски процеси налагат повишаване на ролята на регулиращата функция на държавата с
оглед решаването на задачите, свързани с формирането на конкурентната среда, с преструктурирането на икономиката, със създаване на условия за икономически растеж и повишаването на конкурентоспособността на националната икономика.
Източници
[1] Дюмулен И.И. (2003) Всемирная торговая организация. Изд. "Экономика", c. 7.
[2] http://www.investor.bg
[3] Закон за защита на конкуренцията. www.lex.bg
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Резюме
В рамките на тази публикация се третират два елемента от паричните проблеми на Европейския
съюз (ЕС). Най-напред вниманието се насочва към неговата фискална политика. Разглеждат се известна част от проблемите, засягащи финансирането на кохезионната политика, бюджетното салдо,
дълговото финансиране и бюджета на ЕС. След това се третират избрани проблеми, отнасящи се до
паричната политика на този съюз. Вниманието е насочено към валутната интеграция, емисионната
политика и лихвената политика. Изложението завършва с разглеждане на зависимостите между избрани елементи от фискалната и паричната политика, измерени чрез коефициенти на еластичност.
Ключови думи: финансиране на кохезионната политика, бюджетно салдо, дългово финансиране,
бюджет на ЕС, валутна интеграция, емисия на пари, лихвени проценти, коефициенти на еластичност.
Summary
This publication deals with two elements of the monetary issues of the European Union's (EU). First of all,
the focus is on its fiscal policy. Some of the topics concern the financing of cohesion policy, the budget
balance, the debt financing and the EU budget. Then, selected issues relating to the monetary policy of this
union are commented. The focus is on currency integration, issuance policy and interest rate policy. The
report ends with the dependencies between selected elements of fiscal and monetary policy, measured by
coefficients of elasticity.
Key words: financing of cohesion policy, budget balance, debt financing, EU budget, monetary
integration, money supply, interest rates, coefficients of elasticity.

Въведение
Проблемите, които са свързани с развитието на Европейския съюз са много и сложно
обвързани. Тази обща оценка се отнася и до онази част от тях, която засяга паричните проблеми на провежданата от този съюз фискална и парична политика. Няма да бъде пресилено
дори да се твърди, че в условията на действащите пазарни икономики, в рамките на ЕС,
тези проблеми могат да се третират като най-важни. В потвърждение на този извод се явява
обстоятелството, че парите, с които се свързват двете основни съставни части на финансовата политика представляват, образно казано, кръвоносната система на тази общност. Това
дава основание да се приеме още, че колкото по-успешно се решават паричните проблеми
на финансовата политика на разглеждания тук съюз, толкова по-добро и по-привлекателно
ще бъде неговото бъдещо състояние.
Всичко това предопределя не само избора на проблемите, които са включени в тази публикация, но и тяхното подреждане в рамките на нейното съдържание.
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Част първа
ПРОБЛЕМИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Проблемите, които засягат фискалната политика на ЕС имат пряка връзка с мястото и
ролята на държавния сектор в икономиката. Те са обект на множество дискусии, очертаващи две противоположни позиции. От една страна либерално ориентираните участници в
тези дискусии твърдят, че мястото и ролята на държавата в икономиката трябва да се ограничава. Тези участници дават предимство на пазарните механизми. Техните опоненти пък
пледират за търсене на оптимално решение в това направление, което да бъде съобразено
не само с възможностите за намеса на държавата в икономиката, но и с несъвършенствата
на пазарните механизми. През последните години практическите решения в тази област
бяха повлияни и от негативните резултати на финансовата и общо икономическа световна
криза.
Всичко това дава основание в тази част на публикацията да се отдели място преди всичко на фискалните проблеми на ЕС, които са свързани с финансирането на кохезионната
политика, с децентрализираната приходна и разходна политика, с политиката на дългово
финансиране и с бюджетна политика.
1.1. Проблеми, свързани с финансирането на кохезионната политика
Както е известно чрез кохезионната политика на ЕС се цели да се намалят икономическите различия между страните, които са включени в тази общност, да се развият конкурентноспособни и разнообразни регионални икономики, както и да се стимулират устойчивия
растеж и заетостта. Връзката на тази политика с фискалната политика на ЕС трябва да се
търси преди всичко във факта, че за постигането на изброените цели е необходимо да се
осигурят и използват значителни по обем парични ресурси. Това е трудно осъществимо без
държавна намеса. За резултатите от тази политика, през последните години, може да се
съди по-много показатели. Най-добра представа за тях обаче дава развитието на БВП на
човек от населението в рамките на ЕС. Това може да се проследи от данните, които се съдържат в следващата таблица и диаграма:
Таблица и диаграма 1
Среден БВП на глава от населението, през периода 2010-2016 г., в хиляди евро˟
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От информацията, която е включена в тази таблица и диаграма става ясно, че: п ъ р в о, в
най-добро състояние по този показател са Люксембург, Дания и Ирландия, а в най-лошо –
Румъния и България и в т о р о, все още различията в икономическото състояние между
страните на ЕС са значителни. Всичко това означава, че целите на третираната тук кохезионна политика все още не са изпълнени.
На тази основа може да се твърди, че трябва да се предприемат мерки за изпълнението
на посочените вече цели на тази политика. Това налага: п ъ р в о, кохезионната политика
действително да се превърне в приоритетна политика на ЕС; в т о р о, да се отделят много
повече парични ресурси за успешното провеждане на тази политика; т р е т о, предприемането на действия за усъвършенстване на подходите за предоставяне на парични средства
чрез използване на добре обосновани критерии и ч е т в ъ р т о, полагането на усилия за
подобряване и засилване на контрола при използването на предоставените за тази цел паричните ресурси.
1.2. Проблеми, свързани с децентрализираната приходна и разходна политика
Възприетата от Европейския съюз децентрализирана приходна и разходна политика за
отделните страни от неговия състав заслужава специално внимание. Това се налага преди
всичко от ориентирането му към наблюдение, контрол и санкциониране на тези страни само
при наличието на негативно отклонение на реализираните от тях бюджетни салда от възприетата норма (до минус 3,0% от БВП). Проучванията показват, че такава политика е приемлива само ако икономическите условия в отделните страни на ЕС са приблизително еднакви. Това е допустимо и ако за тези страни са създадени условия да изпълняват посочената норма. Информацията в това направление обаче сочи, че тези условия липсват, а възприетата норма за бюджетното салдо се изпълнява само от незначителен брой страни. Това
напълно се потвърждава от съдържанието на следващата таблица и диаграма:
Таблица и диаграма 2
Средно бюджетно салдо, през периода 2010-2016 г., в % от БВП
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
EU- AT

ЗАКРЪГЛЕНО

28

*

-4

-2

BE BG DE
*
-3

*
-2

-1

EL
*
-7

DK

-1

EE
*
0

IE* ES* IT*

-9

-7

-3

CY LV LT LU MT NL
*

*

*

*

*

*

-4

-2

-3

1

-2

-3

UK PL PT* RO

-6

-4

-6

-3

SK
*
-4

SI* HU FI*

-6

-3

-2

FR
*
-5

HR CZ SE

-5

-2

0
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Данните, които се съдържат в тази таблица и диаграма показват, че: п ъ р в о, през разглеждания период от време само две страни от ЕС имат положително средно бюджетно салдо (Естония и Люксембург); в т о р о, доминират страните от този съюз, които имат отрица110

телно средно бюджетно салдо; т р е т о, значим е броят на страните от ЕС, които имат отрицателно средно бюджетно салдо по-голямо от приетата норма; ч е т в ъ р т о, най-голямо
е неизпълнението на тази норма при Ирландия (- 9%), Гърция (- 7%) и Испания (- 7%) и п е
т о, дори средното ниво на неизпълнението, отнасящо се за всички страни от ЕС е поголямо от посочената вече норма.
Всичко това дава основание да се приеме, че промяната в бюджетните салда на отделните страни на ЕС представлява неотложна необходимост. В това направление най-напред е
наложително ускорено реализиране на целите на кохезионната политика. Не само може да
се предполага, но и да се твърди, че това ще създаде предпоставки за промени и в провежданата от отделните страни на ЕС приходна и разходна политика. На тази основа и в двете
направления ще възникнат условия за уеднаквяване (стандартизиране). Това означава, че
в областта на приходната политика ще се създадат предпоставки за налагане във всички
страни, на разглежданата тук общност, еднакви данъчни основи, еднакви начини за данъчно облагане, еднаква организация на неданъчните приходи и пр. В аналогична посока ще
бъдат създадени и условия за промени в провежданата от отделните страни на ЕС разходна
политика. Става въпрос за възприемането на еднакви решения, отнасящи се до приоритетния подход към разходите, ориентацията на разходите към факторите на производство,
мерките за намаляване на непроизводителните разходи, използването на разходите като
фактор, осигуряващ икономически растеж и пр.
1.3. Проблеми, свързани с дълговото финансиране
В рамките на проблемите, които засягат фискалната политика на ЕС специално място
заемат и онази част от тях, които се отнасят до използването на дългово финансиране. Известна представа за неговото състояние през последните години, може да се придобие от
съдържанието на следващата таблица и диаграма:
Таблица и диаграма 3
Среден размер на държавен дълг, през периода 2010-2016 г., в % от БВП
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От данните, които се съдържат в тази таблица и диаграма могат да бъдат оформени
следните констатации: п ъ р в о, през разглеждания период от време само в една единствена
страна на ЕС средното ниво на държавния дълг е под 10% от нейния БВП (Естония); в т о р
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о, в преобладаващата част от страните на тази общност средното ниво на третираният тук
дълг превишава, приетото за граница на този показател ниво (до 60% от БВП на съответната страна); т р е т о, най-голямо е превишението в Гърция – 170%, Италия – 126%, Португалия – 122% и Белгия – 104% и ч е т в ъ р т о. мащабите на дълговото финансиране в рамките на ЕС са значими и продължават да предизвикват трудно разрешими проблеми.
Изведените констатации за дълговото финансиране дават основание да се твърди, че и в
тази област на фискалната политика е необходимо да се предприемат решителни мерки за
неговото свеждане поне до възприетата норма. Целесъобразно ще бъде в тази посока усилията да бъдат насочени преди всичко към намаляване на посочените вече отрицателни салда
между приходите и разходите на отделните страни от ЕС, към използване на дълговото
финансиране най-вече за финансиране на производителни разходи, към оптимизиране на
съотношението между вътрешното и външното дългово финансиране и към оптимизиране
на цените на дълговото финансиране.
1.4. Проблеми, свързани с бюджета на общността
Когато се разглеждат проблемите, отнасящи се до фискалната политика на ЕС не е възможно да бъдат пропуснати и въпросите, засягащи бюджета на тази общност. Става дума
преди всичко за проблемите на неговите приходи и разходи, тъй като е прието между тях да
има равенство.
Както е известно, по отношение на приходната част на този бюджет има наложена
практика, според която основният източник за тях са годишните вноски на отделните страни в размер на 1% от техния БВП. Другите източници на приходи заемат незначителен както абсолютен, така и относителен дял. Този подход за осигуряване на приходи обаче не
създава условия за набиране на достатъчни парични ресурси за финансиране на разходите
на ЕС. Той не обезпечава финансово и изпълнението на целите на третираната в тази публикация кохезионна политика. При разрешаването на този проблем са възможни различни
подходи. Допустимо е примерно да се разчита на нарастването на БВП в рамките на тази
общност без да се очаква, че в близкото бъдеще то ще бъде достатъчно. Тази несигурност
вероятно ще предизвика повишаване на възприетия процент за вноски от страните на ЕС.
В този случаи са възможни най-малкото два основни варианта:
п ъ р в о, повишението
да е еднакво за всички страни и в т о р о, то да бъде диференцирано. Като се има предвид
икономическото състояние на въпросните страни най-добре ще бъде за тази цел да се възприеме диференциран подход. Това означава да се наложи практика на нарастващ процент на
базата на техния БВП или пък на други избрани показатели.
На този етап от развитието на ЕС е допустимо и осигуряването на допълнителни приходи чрез дългово финансиране на неговите разходи. Това трябва да става обаче при условие, че ресурсите, които ще бъдат осигурени чрез него ще се използват производително, т.е.
за разширяване на възможностите на факторите производство. Само по този начин могат да
се създадат и предпоставки за стабилен икономически растеж.
В рамките на разходната част на бюджета на ЕС трябва както в настоящия момент, така и в бъдеще да се държи сметка за нейната зависимост от приходите. Известна представа
за средното ниво на разходите на бюджета на ЕС, измерено в процент от БВП на отделните
страни, може да се получи от съдържанието на таблица и диаграма 4.
На базата на данните от тази таблица и диаграма могат да бъдат направени следните основни изводи: п ъ р в о, средното ниво на разходите от бюджета на ЕС съюз превишава
двойно възприетата норма за годишните вноски. Това действително показва, че в рамките
на неговите приходи се включват и други източници, а те са преди всичко вноските от данъка върху добавената стойност и събраните мита; в т о р о, известна част от страните на ЕС
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получават по-малко средства от разглеждания тук бюджет в сравнение с техните вноски в
него и фактически се явяват негови нетни донори; т р е т о, най-много са разходите на
този бюджет, които се насочват към Литва, Унгария, Люксембург и България (по 5%).
Таблица и диаграма 4
Средни разходи от бюджета на ЕС, през периода 2010-2016 г.,
в % от БВП на съответните страних
6
5
4
3
2
1
0
EU28
ЗАКРЪГЛЕНО

2

AT* BE* BG DE*EL* DK EE* IE* ES* IT* CY*LV* LT* LU*MT*NL* UK PL PT* RO SK* SI* HU FI* FR* HR CZ SE
1

2

5

0

3

1

4

1

1

1

1

4

5

5

2

0

0

4

3

3

3

2

5

1

1

1

3

0

х

Източник:Europaische Kommission- Haushalt и собствени изчисления
* Страни от еврозоната

На тази основа се налага както в близкото бъдеще, така и по-нататък да се води политика
преди всичко на по-добре мотивирано изразходване на паричните ресурси, с които разполага ЕС. Най-напред тази политика трябва да се съобразява с изпълнението на целите на кохезионната политика. След това тя трябва да държи сметка не само за необходимостта от поддържане да достигнатото относително изравняване на икономическото състояние на отделните страни, но и за потребността от осигуряване на стабилен икономически растеж.
Всичко това показва, че ЕС трябва да бъде ориентиран към създаване на бъдещи предпоставки, при които всяка една отделна негова страна да има възможност без допълнително
преразпределение на парични средства да постига своите цели. Това ще бъде израз на действителна реализация на пледираната от много икономисти и специалисти фискална децентрализация в рамките на тази общност.
Част втора
ПРОБЛЕМИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Независимо от съществуващите различни виждания за бъдещето на паричната политика
на ЕС може да се приеме, че най-голямо значение за тази политика имат проблемите, които
се свързват с налагането на еврото като единствена парична единица, въпросите, отнасящи
се до провеждането на еднаква емисионна политика и проблемите, засягащи цената на парите, т.е. лихвените проценти.
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2.1. Проблеми, свързани с валутната интеграция
Въпреки, че членството в ЕС предполага замяна на съответните национални парични
единици с евро, все още това не е постигнато. В настоящия момент успоредно с еврото,
което се използва от 19 страни, членки на ЕС, се употребяват още 9 други национални парични единици. В това направление специално внимание заслужава мнението на някои
икономисти, че ориентирането към единна парична единица в рамките на обособени съвкупности от държави, какъвто е случая с ЕС, не винаги е оправдано и ефективно. Така например Джоузеф Стиглиц в своята книга „ЕВРОТО― твърди, че то е дефектно по рождение,
тъй като ЕС, при наличието на единна парична единица, не може да използва пълноценно
валутните курсове и лихвените проценти, т.е. тези два инструмента на паричната политика.
Едва ли може аргументирано да се оспорва това твърдение. Тези ограничения обаче са валидни само за паричната политика в рамките на страните от ЕС. Неговата ориентация в тази
посока по-скоро може да се третира като предварително осъзната цел, създаваща предпоставки за формиране на съответен суверенитет в рамките на тази общност за сметка на намаляване на суверенитета на страните, които се включват в него. Тази ориентация едва ли
може да се оспорва след като всички страни от ЕС са приели това свое бъдещо, обединено
развитие.
На тази основа е наложително да се ускори валутната интеграция на страните, които
представляват съставни части на ЕС. За тази цел най-напред трябва да се активизират процесите, засягащи замяната на другите девет национални валути с евро. Оправдано ще бъде
също така в бъдеще да се възприеме и практика, при която замяната на националната парична единица на всяка следваща страна, включваща се в ЕС, да става в момента на нейното
присъединяване. За тази цел обаче трябва да се обединят критериите от Копенхаген за влизане в ЕС и критериите от Маастрихт – за присъединяване към Еврозоната.
2.2. Проблеми, свързани с емисионната политика
Успешното развитие на паричната политика на ЕС се намира в непосредствена зависимост и от разрешаването на проблемите, които засягат емисионната политика, провеждана
от Европейската централна банка и Централните банки на членуващите в него страни. В
това направление е възможно реализирането на два сценария, т.е. експанзивен сценарий и
рестриктивен сценарий. При първия сценарий паричната политика трябва да запази ориентацията си към създаване на предпоставки за нарастване на паричната маса, която обслужва икономическите субекти, а при втория – към запазване или редуциране на тази парична маса. Информацията, която се публикува през последните години недвусмислено
показва, че сега се провежда ясно открояваща се експанзивна емисионна политика. Основание за такава политика се търси преди всичко в проявилите се негативни последствия от
последната световна финансова и общо икономическа криза. Може да се твърди дори, че
ЕС-19 фактически сега провежда не само експанзивна, но и свръх експанзивна емисионна
политика. Известна представа за тази политика може да се придобие от данните, които се
съдържат в таблица и диаграма 5.
Данните от тази таблица и диаграма показват, че след 2014 г. нарастването на количеството на широките пари (М3) трайно изпреварва увеличаването на БВП. Известно е
обаче, че една такава политика рано или късно създава предпоставки за повишаване на ценовите равнища. Тя води до инфлация. На тази основа може да се приеме, че в бъдеще емисионната политика на ЕС трябва да бъде ориентирана не само към разрешаването на възникналите след кризата дългови проблеми, но и към съобразяване с необходимостта от
създаване на предпоставки за икономически растеж.
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Таблица и диаграма 5
М3 и БВП на ЕС-19, през периода 2010-2016 г., в милиарди евро ˟
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˟ Източник:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/241829/umfrage/entwicklung-der-geldmengem3-in-der-euro-zone/ и Eurostat
Наложително е също така емисионната политика на ЕС да държи сметка и за търсенето
на пари. Известно е, че от него зависи тяхното предлагане. Търсенето на пари представлява и предпоставка за обективно съществуващото движение на пари между икономическите
субекти. За съжаление обаче и в рамките на този съюз не са създадени условия за периодично представяне на това движение. Крайно време е за тази цел към Европейската система от национални сметки да се разработи и сателитна сметка за регистриране, отчитане
и анализиране на въпросното движение на пари.
Специално внимание в бъдещата емисионна политика на ЕС трябва да се отделя и на
дискутирания в момента въпрос за намаляване на възможностите за мултиплициране на
парите по сметки. За тази цел трябва да се увеличат процентите на задължителните минимални резерви без да се пренебрегват възможностите за тяхното нарастване.
2.3. Проблеми, свързани с лихвената политика
Не е възможно третирането на проблемите на паричната политика на ЕС без да се отдели внимание и на провежданата от този съюз лихвена политика. В рамките на тази политика
особена съсредоточеност заслужават въпросите, които засягат лихвената политика на Европейската централна банка, Централните банки на страните от ЕС и търговските банки в
рамките на този съюз. На фона на наложилата се до този момент политика за намаляване на
всички лихвени равнища могат да се направят следните основни изводи: п ъ р в о, крайно
време е Европейската централна банка и Централните банки на страните от ЕС да преустановят ориентацията си към безплатни пари (free money), тъй като това създава предпоставки
за увеличаване на паричната маса и нейното насищане с книжни (необезпечени) пари;
в т о р о, на фона на високите печалби на търговските банки целесъобразно ще бъде да се
продължи наблюдаващата се тенденция за намаление на кредитните лихвени проценти и
т р е т о, сериозно внимание трябва да се отдели на депозитните лихвени проценти, които
налагат търговските банки. Техните нива следва да се увеличат и съобразят не само с очак-
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ванията свободните парични средства да се инвестират в реалната икономика, но и с ограничените възможности на техните притежатели за алтернативно инвестиране.
Част трета
ПРОБЛИМИ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ В РАМКИТЕ
НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Когато се разглеждат зависимостите в рамките на финансовата политика на ЕС трябва да
се държи сметка за обстоятелството, че във всеки един от нейните основни сегменти (фискална и парична политика) се съдържат и съответни елементи (съставни части). Така например във фискалната политика могат да се откроят елементите: приходна политика, разходна политика, салдова политика, дългова политика и пр., а в паричната политика – интеграционна политика, емисионна политика, ценовата политика, лихвена политика и т.н.
Независимо от обстоятелството, че съответните елементи както на фискалната, така и
на паричната политика имат относително самостоятелен характер, между тях има и обективно съществуващи зависимости. Така например политиката на бюджетни салда (салдовата политика) зависи от приходната и разходната политика, дълговата политика зависи от
салдовата политика, емисионната политика зависи от дълговата политика и пр.
Не е възможно да се подценява и фактът, че в рамките на третираните тук зависимости
съществуват и двустранни (взаимни) връзки, както и обстоятелството, че те в преобладаващата част от случаите не са преки, а опосредствани и много трудно установими. В настоящата публикация обаче въпросната двустранност няма да се взема под внимание, тъй като с
това би се усложнило изложението, а при тях липсват и различия от алгоритмична гледна
точка. Акцентът ще бъде поставен само върху възможните подходи за установяване на избраните в нея зависимости. По същите причини този избор ще бъде ограничен и в рамките
на страните от ЕС-19, които вече са заменили националните си валути с евро.
Налице са достатъчни основания да се твърди, че за тази цел могат да се използват възможностите на корелационния статистически анализ. В този случаи трябва да се изчисляват
известните, както в теорията, така и в практиката корелационни коефициенти (КК). Допустимо е обаче тези зависимости да се измерват и чрез анализ на еластичността, т. е. чрез
изчисляване на съответни коефициенти на еластичност (КЕ). Доказването на тази допустимост дава основание в настоящата публикация да бъдат показани само изчислените корелационни коефициенти, а с по-големи подробности да се представят възможностите на
втория подход за установяване и анализиране на избраните зависимости.
За тази цел въпросните коефициенти на еластичност (КЕ) ще бъдат изчислявани като отношение на годишните процентни изменения на избраните зависими променливи величини –
резултат (%∆Y) и годишните процентни изменения на избраните независими променливи
величини – фактор (%∆Х). Това ще става чрез използване на следващата формула:

KE 

% Y
.
% X

За да бъдат доказани възможностите на анализа на еластичността при установяването на
разглежданите тук зависимости е необходимо още да се направи подбор на елементите от
фискалната и паричната политика, за които могат да се изчисляват съответни годишни процентни изменения, както и да се определи кои от тях ще се третират като зависими променливи величини и кои – като независими променливи величини. Налице са достатъчни осно-
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вания да се приеме, че годишни процентни изменения могат да се изчисляват преди всичко
за приходите, разходите, бюджетните салда и натрупаните държавни дългове от областта
на фискалната политика и за паричната маса, ценовите нива и лихвените равнища от областта на паричната политика.
От своя страна достатъчно ще бъде, от гледна точка на подбора на зависими и независими променливи величини, вниманието в тази публикация да се съсредоточи само върху
зависимостта на бюджетните салда от приходите и разходите, зависимостта на държавните
дългове от бюджетните салда, зависимостта на паричната маса от ценовите равнища и зависимостта на паричната маса от отрицателните бюджетни салда и държавните дългове.
3.1. Относно зависимостта на бюджетните салда от приходите и разходите
Наличието на зависимост на бюджетните салда от приходите и разходите в рамките на
отделните страни на ЕС-19 не се нуждае от доказателства. Степента на тази зависимост
през периода 2010-2016 г., установена чрез корелационните коефициенти е 0,975 от приходите и 0,869 от разходите. От своя страна за нейното установяване чрез коефициентите на
еластичност може да бъде използвана информацията, която се съдържа в следващата таблица и диаграма:
Таблица и диаграма 6
Зависимост на бюджетните салда на ЕС-19 от приходите и разходите,
през периода 2010-2016 г., измерена чрез коефициентите на еластичност ˟
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4 231

4. Год.% изменение
5. КЕ = 2 : 4
6.Разходи в млрд. евро
7. Год.% изменение
8. КЕ = 2 : 7

4 820

7.35

4.58

6.90

5.66

6.84

10.48

6.97

4 816

4 889

4 939

5 002

5 076

5 134

4 954

0.1

1.5

1.0

1.3

1.5

1.1

1.1

360.07

8.79

16.39

9.47

11.61

20.57

17.29

˟ Източник: Eurostat и собствени изчисления

От данните в тази таблица и диаграма могат да бъдат формирани следните посъществени заключения: п ъ р в о, абсолютните стойности и трендовите линии показват, че
през разглеждания период от време отрицателните бюджетни салда намаляват, а приходите
нарастват по-бързо от разходите; в т о р о, коефициентите на еластичност, както за зависимостта на отрицателните бюджетни салда от приходите, така и за тяхната зависимост от
разходите сочат, че на всяка една единица от годишните процентни изменения на приходи-
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те и разходите съответстват по-големи от единица годишни процентни изменения на бюджетните салда и т р е т о, коефициентите на еластичност показват още, че силата на зависимостта на отрицателните бюджетни салда от разходите е по-голяма от силата на тяхната
зависимост от приходите.
Всичко това означава, че за да настъпят промени в третираните тук бюджетни салда е
необходимо да се промени преди всичко възприетата сега децентрализирана политика по
отношение на приходите и разходите на страните, които са включени в ЕС-19. Очевиден е и
фактът, че усилията трябва да бъдат ориентирани към промени, които да създадат условия
не само за постигане на целите на кохезионната политика, но и за още по-силно изразено
изпреварващо увеличаване на приходите в сравнение с нарастването на разходите. Целесъобразно ще бъде също така да се създадат условия и за оптимизиране на разходите.
3.2. Относно зависимостта на държавните дългове от бюджетните салда
Съществуването на зависимост на държавните дългове от отрицателните бюджетни салда също не се нуждае от специално доказване. От своя страна евентуалното натрупване на
държавен дълг при положителни бюджетни салда може да се третира само като изключение. То е допустимо с оглед на постигане на бъдещи положителни баланси между приходите и разходите и очаквания това да осигури бъдещ икономически растеж. Степента на зависимост на държавните дългове от отрицателните бюджетни салда през периода 2010-2016г.,
установена чрез корелационните коефициенти е 0,982. Съответни изводи за тази зависимост, измерена чрез коефициентите на еластичност могат да се направят на базата на данните, които се съдържат в таблица и диаграма 7.
Таблица и диаграма 7
Зависимост на държавния дълг на ЕС-19 от бюджетните салда, през периодА 2010-2016 г.,
измерена чрез коефициентите на еластичност ˟
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8 004
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4.3
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2.8

1.3

1.4

3.1
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4. Год.% изменение

29.9

13.3

16.8

12.1

17.2

23.5
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5. КЕ = 2 : 4

0.18

0.32

0.19

0.23

0.08

0.06

0.18

1. Държавен дълг в млрд. евро
2. Год.% изменение
3. Бюджетно салдо в млрд.евро

-589

˟ Източник: Eurostat и собствени изчисления

От тези данни става ясно, че, п ъ р в о, абсолютните стойности и трендовата линия за
държавния дълг показва ясно изразена тенденция на нарастване, а абсолютните стойности и
трендовата линия за бюджетните салда – тенденция на намаление и в т о р о, коефициентите
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на еластичност дават основание да се твърди, че на всяка една единица от годишните процентни изменения на намаляващите отрицателни бюджетни салда съответства по-малко от
единица увеличение на годишните процентни изменения на държавния дълг. Това означава,
че през този период от време се осъществява дългова политика, която излиза извън рамките
на нейното използване за покриване на реализираните отрицателни бюджетни салда (бюджетни дефицити). Както бе констатирано вече това най-вероятно е предварително и целенасочено избрана дългова политика. Такава политика действително е възможна, но само
при положение, че натрупаните държавни задължения се използват за разширяване на възможностите на факторите на производство, а не за обслужване на самите държавни дългове.
За съжаление обаче практиката на страните от ЕС-19 не потвърждава такова използване.
Всичко това налага сериозно преразглеждане на дълговата политика на страните от ЕС-19.
Вниманието трябва да бъде насочено към още по-значимо редуциране на отрицателните
бюджетни салда, а при тяхното премахване – към оптимизиране на тази политика.
3.3. Относно зависимостта на паричната маса от ценовите равнища
В рамките на паричната политика не е възможно да се отрече и фактът, че паричната маса, която обслужва икономическите субекти, се намира в определена зависимост от промените в ценовите равнища. Степента на тази зависимост през периода 2010-2016г., установена чрез корелационните коефициенти е 0,780. За нейното определяне чрез коефициентите
на еластичност пък могат да се използват данните от следващата таблица и диаграма:
Таблица и диаграма 8
Зависимост на паричната маса М3 на ЕС-19 от промените в ценовите равнища,
през периода 2010-2016 г., измерена чрез коефициентите на еластичност ˟
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2.7

2.5

1.3

0.4

0.0

0.2

1.2

5. КЕ = 2 : 4

0.83

1.21

0.33

11.91
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25.11
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˟ Източник: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/241829/umfrage/entwicklung-der-geldmengem3-in-der-euro-zone/, Eurostat и собствени изчисления

Тези данни дават основание да бъдат направени следните по-съществени констатации:
п ъ р в о, абсолютните стойности и трендовата линия за ценовите равнища показват, че през
разглеждания период от време те бавно се повишават и в т о р о, коефициентите на еластичност сочат, че през този период от време на всяка една единица от годишните процентни изменения на ценовите равнища има различна промяна на годишните процентни изменения на паричната маса, обслужваща икономическите субекти. Те обаче в преобладаващата част от случаите са по-големи от единица.
119

На тази основа може да се направи извод, че през разглеждания период от време повишаването на ценовите равнища не е само индикатор за бавно настъпване на инфлационни
процеси, но и фактор, който е предизвикал провеждането на констатираната вече експанзивна емисионна политика. Може да се поддържа и становището, че забавянето на въпросните инфлационни процеси налага ревизиране на тази политика, тъй като е доказано, че тя
води до повишаване на ценовите равнища.
3.4. Относно зависимостта на паричната маса
от отрицателните бюджетни салда и държавните дългове
Известно е, че паричната маса, която обслужва икономическите субекти се намира в определена зависимост не само от ценовите равнища, но и от наличието на отрицателни бюджетни салда и натрупани държавни дългове. Степента на тази зависимост през периода
2010-2016г., установена чрез корелационните коефициенти е 0,876 от отрицателните бюджетни салда и 0,918 от държавните дългове. От своя страна за установяването на тази зависимост, чрез коефициентите на еластичност, може да бъде използвана информацията,
която се съдържа в следващата таблица и диаграма:
Таблица и диаграма 9
Зависимост на паричната маса М3 на ЕС-19 от бюджетните салда и държавния дълг,
през периода 2010-2016 г., измерена чрез коефициентите на еластичност ˟
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0.42

0.70
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˟ Източник: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/241829/umfrage/entwicklung-der-geldmengem3-in-der-euro-zone/ Eurostat и собствени изчисления

От тази информация могат да бъдат оформени следните твърдения: п ъ р в о, абсолютните стойности и трендовите линии показват, че е налице тенденция на нарастване на паричната маса и държавните дългове, както и тенденция на намаление на отрицателните
бюджетни салда; в т о р о, коефициентите на еластичност за зависимостта на паричната
маса от бюджетните салда показват, че на всяка една единица от годишните процентни
изменения на отрицателните бюджетни салда съответстват по-малки от единица годишни
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процентни изменения на паричната маса; т р е т о, коефициентите на еластичност за зависимостта на паричната маса от държавните дългове показват, че на всяка една единица от
годишните процентни изменения на държавните дългове съответстват различни от единица
годишни процентни изменения на паричната маса. През периода 2011-2013 г. те са помалки от единица, а през периода 2014-2016 г. – по-големи от единица. Тяхното средно
нарастване обаче е по-голямо от единица.
Всичко това показва, че зависимостта на паричната маса, както от бюджетните салда,
така и от държавните дългове не трябва да се подценява. Намаляването на степента на тази
зависимост налага усилията на бъдат насочени преди всичко към разрешаването на проблемите, свързани с отрицателните бюджетни салда и държавните дългове.
Заключение
Съдържанието на тази публикация напълно потвърждава твърдението, направено във
въведението, че паричните проблеми на фискалната и паричната политика на ЕС са много и
сложно обвързани. Това налага и необходимостта при търсене на подходи за тяхното разрешаване да се действа комплексно. В основата на тази комплектност стои обективно
съществуващата зависимост между елементите на фискалната и паричната политика. За
тази цел е необходимо при разрешаването на проблемите от областта на фискалната политика да се държи сметка не само за тяхната сложност, но и за зависимостта им от разрешаването на проблемите в областта на паричната политика. Такъв подход трябва да се прилага
и при опитите за разрешаване на проблемите от областта на паричната политика, тъй като и
те се намират в зависимост от разрешаването на проблемите в сферата на фискалната политика.
Няма да бъде пресилено дори да се твърди, че от успешното разрешаване на паричните
проблеми на ЕС зависи както възможността да се осигурят условия за бъдещ икономически
растеж, така и предпоставки за бъдеща негова стабилност и привлекателност.
Използвани източници на информация
1. Brown, C. V. & Jackson, P. M., Икономика на публичния сектор – Адаптиран вариант,
София, PSSA, 1998
2. Europaische Kommission- Haushalt
3. Eurostat
4. Мишкин, Фредерик, Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари, София,
Изток-Запад, 2014
5. Стиглиц, Джоузеф, Еврото – Как една обща валута застрашава бъдещето на Европа,
София, Изток-Запад, 2016
6. Фишър Ст., Дорнбуш Р. и Шмалензи Р., Икономика – основи на микро- и макроикономиката, София, Отворено общество, 1997
7. Христов, М., Основи на финансите, София, ВУЗФ, 2013
8. Христов, М., Публични финанси, София, ВУЗФ, 2013
9. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/241829/umfrage/entwicklung-der-geldmengem3-in-der-euro-zone/

121

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ДИГИТАЛНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ
доц. д-р Емил Асенов,
УНСС  София,
катедра "Финансов контрол"

Резюме
През последното десетилетие протича мащабен процес на бързо проникване на информационните
технологии във всички сфери на човешката дейност че живеем в епоха на научна и технологична
революция, определяна като "Четвърта индустриална революция. постоянното въвеждане на нови
технологии, бърза промяна в потребностите на обществото и организациите, появата и развитието на
нови форми на взаимодействие Закономерен резултат от четвъртата индустриална трансформация е
появата "дигиталните екосистеми". Те са социално-технологични системи, чиято структура е изградена от интегрирани технологични платформи, информационни ресурси и компютърни програми с
разпределено взаимодействие и взаимно използване от агентите при условия на еволюционно саморазвитие.Въвеждането на дигиталните екосистеми в практиката несъмнено ще предизвика настъпването на мащабни, необратими и радикални по своя характер промени в живота на обществото.Основната причина е, че по своята същност те са нова организационна парадигма за конституиране
и координиране на всякакъв вид човешка дейност в бъдещето..
Ключови думи: дигитална екосистема,облачен компютинг,технология "блокчейн;
Summary
Over the last decade, a major process of rapid penetration of information technology has been conducted
in all spheres of human activity that we live in the era of a scientific and technological revolution, defined as
the 'Fourth Industrial Revolution'. The continuous introduction of new technologies, a rapid change in the
needs of society and organisations, the emergence and development of new forms of interaction Sugar result
of the fourth industrial transformation is the emergence of "digital ecosystems". They are socio-technological
systems, the structure of which is built by integrated technology platforms, information resources and
computer programmes with distributed interaction and mutual use by agents under conditions of evolutionary
self-development. The introduction of digital ecosystems in practice will undoubtedly trigger major,
irreversible and radical changes in society's lives. The main reason is that they are, by their nature, a new
organisational paradigm for the constitution and coordination of any kind of human activity in the future.
Keywords: digital ecosystem, cloud computing , technology " Вlockсhain".

Едва ли може да бъде отречено твърдението , че през последното десетилетие протича
мащабен процес на бързо проникване на информационните технологии във всички сфери на
човешката дейност.Особено впечатляващи са технологичните промени в икономиката, където масовото навлизане на новите технологии, води до безпрецедентно автоматизиране и
цифровизиране на производствени и бизнес процеси, както и до появата на качествено нови
по характера си отношения за създаване на стойност.
Съвременната икономика бива определяна с различни термини – цифрова, иновационна,
икономика на знанието и т.н. Обстоятелството, че чрез това терминологично разнообразие
се прави опит да се обозначат толкова разнообразни характеристики и аспекти на един
кратък исторически период на икономическа дейност ясно показва, че живеем в епоха на
научна и технологична революция, определяна като "Четвърта индустриална революция".
Според Клаус Шваб, създател и председател на швейцарската организация "Световен
икономически форум" "първата индустриална революция впрегна водата и парната енергия,
за да механизира производството. Втората използва електрическата енергия, за да създаде
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масовото производство. Третата използва върху електрониката и информационните технологии, за да автоматизира производството. Сега Четвъртата революция стъпва върху Третата, дигитална революция, която тече от средата на миналия век. Новата се отличава със
сливане на технологиите, което замъглява линиите между физическата, дигиталната и биологическата сфери"1.
В обхвата на новата индустриална революция могат да бъдат обозначени разнородни
икономически дейности, бизнес модели и технологични решения.От една страна тук са
налице процеси свързани с развиването на електронния бизнес и електронната търговия,
автоматизираното промишлено производство и интелигентните производствени предприятия, интелигентните транспортни системи и транспортни средства, интелигентните енергийни системи и други. От друга това са облачните технологии, интернет технологиите,
включително интернет на нещата, индустриалната и сервизната роботика, развитието на
изкуствения интелект са основните технологични предпоставки за развитие на цифровата
икономика.Обществени сектори като електронното управление, електронното здравеопазване, електронното образование и развитието на интелигентни и свързани градове са вече са
естествено приложно поле на продуктите и услугите, създавани от технологична вълна.
Четвъртата индустриална революция предполата постоянното въвеждане на нови технологии, бърза промяна в потребностите на обществото и организациите, появата и развитието на нови форми на взаимодействие. В рамките на тези процеси информацията се утвърди
като основен ресурс за осъществяване на икономическата и социална дейност. В полето на
човешкия интелект тя се трансформира в знание, което чрез информационните технологии е
основно средство за производство в съвременната икономика. Тук трябва бъде отбелязана
комплексната роля на информационните технологии, които не са само средство, но същото
време са и обекти на производство. Важна характеристика на съвременните информациионни технологии е тяхното все по-дълбоко проникване в социалния живот, тъй като социалноикономическите отношения все повече се пренасят в мрежовото пространство, като по този
начин определят характера на съвременното общество , като информационно.
Под понятие информационното общество се разбира общество в което информацията и
нивото на нейното приложение и достъпност имат решаващо влияние върху социалните и
културните условия на живот на обществото и гражданите." В тази връзка цифровата икономиката се определя като "... икономическа дейност, в която ключовият фактор за производството са данните в цифров вид. Обработката на големи бази от данни, както и използването на резултатите от анализа осигурява в сравнение с съществуващите традиционните
форми значително по висока ефективност на различни видове производства, технологии,
оборудване, съхранение, продажба, доставка на стоки и услуги" 2.
Закономерен резултат от четвъртата индустриална трансформация е появата "дигиталните екосистеми". Целта на настоящото изследване е да се посочат най-важните особености
на тези инфомационни технологични структури , както и ефектите, които ще настъпят в
резелтат от въвеждането на дигиталните екосистеми в различни икономически и социални
практики.

1
2

Schwab К The Fourth Industrial RevolutionWhat It Means and How to Respond Foreign Affairs December 12, 2015 https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
McKinsey Global Institute Disruptive technologies: Advances that willѝtransform life, business, and the
global economy. 2013. 30 p.
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Понятие за дигитална екосистема
Закономерен резултат от четвъртата индустриална трансформация е появата "дигиталните екосистеми". Нализът на досегашните изследвания "дигиталните екосистеми"са обект
на различни интерпретации.
Автори като Нашира Ф. Дини П., Николай А. определят дигиталните екосистеми като
"дигитални бизнес системи" (digital business ecosystems), посочват че дигиталните екосистеми са резултат от сближаването на три мрежи: ИТ мрежа, обмен на социални средства и
знания1. В тази връзка те идентифицират две системи: екосистемата за електронно обучение
(e-learning ecosystem) и дигитална екосистема( digital ecosystem). Според тях вече са налице
промени в структурата на организациите, с оглед на процеса на преход към мрежовата икономика и икономика, основана на знанието. Тя осигурява непрекъснати иновации, достъп
до знания, глобални вериги за добавената стойност, специфични услуги, адаптация на нови
технологии, приемането на нови бизнес модели. Налице коренна промяна на парадигмата,
при която икономиката вече не се разглежда като механизъм, който е изисква предварително планиране.Прилаганият подход е различен и предполага идентифицикация на настъпващите промените и съпътващите ги проблеми, оглед тяхното решаване.
От своя страна Шендрик В.,предлага по-тесен обхват на понятието като го определя
преди всичко като като набор от устройства, услуги и технологии 2.
Други автори като Чанг Е. и Уест М.3 в своите изследвания определят цифровата екосистема като домейн на клъстеризирана среда, в която всички участници са слабо свързани,
зачитат собствената си полза и опазват околната среда. С развитието на информационните и
комуникационните технологии хората вече живеят едновременно в цифрова и екологична
среда, т.е. в двойна среда.Ето защо според тях състава на цифровата екосистема, като домейн на клъстеризирана среда, включва биологични, икономически, цифрови видове, както
и околната среда.
Практическите ефекти от изграждането и прилагането в дейността на дигиталните екосистеми се свързва със :
 появата на платформи за търговия, трансфер на активи,държавно управление комуникации с гражданите и обществот,
 наличие на организационни центрове, виртуални организации в интернет, развитие
на нови форми на социални и трудови отношения и др.
 намаляване на разходите за транзакции;
 премахване на географските граници;
 многократно увеличаване на скоростта на различните операции;
 увеличаване на броя на отворените иновации;
Екологичният компонент в тези системи се отнася до присъствието на общи характеристики и процеси в живата природа и техносферата, както и на все по-широкото прилагане на

1

Nachira F. Network of Digital Business Ecosystems for Europe: Roots, Processes and Perspectives / F.
Nachira, P. Dini, A. A. Nicolai // Digital Business Ecosystems. – Bruxelles: European Commission, 2007.
2
Шендрик В. Цифровая Экосистема / В. Шендрик. – [электр. ресурс] URL: http://shendrik.net/ (Дата
обращения: 19.10.2016).
3
Chang E. Digital Ecosystems A Next Generation of the Collaborative Environment /E. Chang, M. West //
iiWAS. – 2006. – С. 3-24.
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екологични модели в информационния свят. Към тази позиция се придържат и Кастелс M.1,
Патаракин М.2, Атлединова3, Чанг Е., М.Уест М., Матурана Х., Варела Ф4.
Посочените примери относно характеристиките на дигиталните екосистеми показват, че
между изследователите съществуват съществени различия свързани с техното теоретично
дефиниране.По наше мнение дигиталните екосистеми са социално-технологични системи
чиято структура е изградена от интегрирани технологични платформи, информационни
ресурси и компютърни програми с разпределено взаимодействие и взаимно използване от
агентите при условия на еволюционно саморазвитие. Изграждането на дигиталните екосистеми предполага развитието и интегрирането на:
 информационно-комуникационна структура ("облачен компютинг"),
 прилагане на технология на дистрибутирания регистър ("блокчейн") като платформа
за интеграция и обмен на информация и активи,
 интеграция между съвместими дейности на бизнеса, правителството и обществото,
 изграждане на клъстерно-мрежови системи с хоризонтални връзки и механизъм за
коопериране на заинтересовани участници в нея,
 нови качества на потребители и специалисти, като носители ва цифрова култура,
 цифрова среда осигурена с ресурсите на мрежа от ново 5- G поколение
Информационно-комуникационна структура и ресурси на екосистемата
чрез "облачен компютинг"
Развитието на съвременинте информационно-комуникационни структури се свързва с
прилагането "облачен компютинг" Дефиницията на понятието "облачен компютинг" (на
анг. "Cloud computing") все още не е напълно изяснена, като в нея се влага различно разбиране5. Реализацията на тази концепцията в практически план предполага обединяване изчислителната мощност на много компютърни устройства в обща система.Тази система,
според технологията, чрез която е създадена, може да има различна структура и форма.
Облачният компютинг след обединяването на много компютри в мрежа дава възможност на
потребителите да използват компютърните ресурси в мрежова среда.
Прилагането облачният компютинг съкращава общия брой операции и създава възможност да се оптимизират разходите и повишат ефективността на използваните компютърните
технологии. Облачният компютинг в резюмиран вид може да бъде обозначен със следните
хактеристики6:
1

Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общества, культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ,
2000. – 129 с.
2
Патаракин Е. Д. Цифровая экология: эколого-социальные сети и информационные экосистемы / Е.
Д. Патаракин, С. Б. Шустов // Вестник Мининского университета. – 2013. – №. 3. – С. 2013-12.
3
Алетдинова А. А. Формирование трудового потенциала в условиях сетевого взаимодействия:
монография / А. А. Алетдинова. –Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – 300 с.
4
Maturana H.R. Autopoiesis and cognition: the realization of the living / H.R. Maturana, F.J. Varela. –
Springer, 1980. – 184 p.
5
Смята се, че терминът "cloud computing" е въведен от Ерик Шмидт от Google на 9 август 2006 г. на
конференция, посветена на машините за търсене, на която обяснява един възможен подход към
софтуера като услуга (SaaS).[8]
Източник:Who Coined The Phrase Cloud Computing?
http://www.johnmwillis.com/cloud-computing/who-coined-the-phrase-cloud-computing/
6
Тези характерни особености на облачния компютинг са посочени в" The Five Characteristics of Cloud
Computing Including a look at the possible delivery and deployment models"
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 самообслужване при наличие на потребност (on-demand self-service)
 повсеместен мрежов достъп: достъпност на услугите от всяка точка на света и през
всички възможни стандартни устройства, осигуряващи достъп до интернет
 ресурсите за обработка и съхранение на данните на всички потребители са балансирано разпределени в рамките на една обща инфраструктура, като за отделните потребители не се заделят точно определени ресурси и мощности
 рязко променлива еластичност на търсенето: потребителите могат произволно да
увеличават или намалят капацитета на търсеното обслужване
 варираща според потреблението цена (pay-per-use): заплащането за обслужване се
определя от потреблението на база използваните изчислителни мощности, широколентов достъп и/или компютърна памет
Прилагането облачните услуги в глобален мащаб бележи постоянна тенденция на нарастване.Основната причина за прехода към облачния изчислителен модел е че все-повече
организации осъзнават, че тяхното оцеляване и развитие в бъдеще зависи от способността
им да създадат и прилагат гъвкави бизнес модели, чрез които да отговарят бързо и адекватно на изискванията, наложени от конкурентната среда и променящите се пазари.
Технология на "дистрибутирания регистър като платформа
за интеграция и изграждане на дигитална екосистема
Технологията на дистрибутирания регистър (ТДР) е технологията, която прилага в момента при повече от 600 системи от виртуални валути (ВВ) (18), чрез осигуряване на обмен
между партньори в системите ("peer-to-peer"). В настоящия момент, че все още не е установено общоприето приложимо определение на термина "виртуални валути", което дава основание на някои да определят виртуалните валути като "цифрови пари". Европейският банков орган ги определя като цифрово изражение на стойност, която не е емитирана нито от
централна банка, нито от публичен орган, нито е задължително прикрепена към книжна
(фиатна) валута, но се приема от физически или юридически лица като средство за плащане,
и може да се прехвърля, съхранява или търгува по електронен път. Най известната от тези
виртуални валути до момента е основаната през 2009 г. криптовалута "биткойн", която притежаваща пазарен дял от почти 90% сред всички виртуални валути.
Конкретната технология, чрез която функционира криптовалутата "биткойн" е технологията "блокчейн"1. Тя е многофункционална и многостепенна информационна технология,
предназначена за надеждно отчитане на различни активи. Прилагането на тази технология
осигурява надеждно разпределение и съхранение на данни за всички извършени до определен момент транзакции. Блокчейн е верига от блокове с данни, чийто обем непрекъснато
нараства, в следствие на добавянето на нови блокове с данни за извършените последни
транзакции. Данните се композират в поредица от записи, които могат да бъдат допълвани.
Записите, заедно с допълнителната информация, се съхраняват в блокове. Блоковете се
съхраняват във вид на взаимосвързан списък. Всеки участник се представлява като възел
(node), който съхранява целия актуален масив от данни и контактува с други възли. Възлите
могат да добавят нови записи от данни в края на списъка и да се информират взаимно за
промените в списъка. Ето защо блокчейн може да бъде определен като хронологична база
1

Източник:http://cloudcomputing.sys-con.com/node/1087426
Посоченото дава основание технологията "блокчейн" да бъде обозначена като най-разпространена и
приложима форма на "технологията на дистрибутирания регистър" .Това обстоятелство предполага
закономерното поставяне на знак на равенство между двата термина в сферата на тяхното
практическо приложение.
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данни, т.е. база данни, в която времето, в което е направен записът на данни е неразривно
свързана със самите данни.
Въпреки,че до този момент на технологията "блокчейн" се свързва преди всичко с генерирането и трансфера на виртуалните валути. трябва да се има в предвид обаче,че прилагането на технология "блокчейн" като технологична база на една от виртуалните валути е
само една от възможностите за нейното приложение в икономическите и социани практики.
Накои автори посочват нови тематични полета за нейното прилагане, като идентифицират
три области:
 Блокчейн като критовалута (крипто-валутите се използват в различни приложения,
свързани с финансови транзакции, например системи за преводи и цифрови плащания);
 Блокчейн (Blockchain 2.0 ) са договори (приложения в областта на икономиката, пазарите и финансите, които работят с различни видове инструменти – акции, облигации, фючърси, ипотеки, дялове, активи и договори);
 Блокчейн (Blockchain 3.0) са приложения, чийто обхват надхвърля финансовите транзакции и пазари (обхваща областите на публичната администрация, здравеопазване,
науката, образование и т.н.)1.
Възможности за прилагане на технологията "блокчейн" свързани с финансови транзакции, системи за преводи и плащания (Blockchain 1.0 )
Във финансовия сектор технологията "блокчейн" има потенциала за въздействие по положителен начин чрез:

намаляване на трансакционните и оперативните разходи за плащания, и поспециално за трансгранично прехвърляне на финансови средства 2,
 намаляване на разходите за достъп до финансиране, дори и без традиционните банкови сметки3;
 повишаване на устойчивостта и в зависимост от структурата на схемата, бързината и
на платежните системи и на търговията със стоки и услуги, благодарение на присъщата децентрализирана архитектура на на "блокчейн", която може да продължи да
работи надеждно, дори и част от нейната мрежа да не функционира изправно или да
стане жертва на хакерска атака;
 активизиране на системи, които съчетават по-лесно използване, ниски трансакционни и оперативни разходи и висока степен на защита на личната неприкосновеност, но
без пълна анонимност, така че сделките да могат да бъдат проследени до известна

1

Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М.: Олимп-бизнес, 2017. – 20 с.
Предварителните оценки сочат тези разходи да бъдат много вероятно под 1%, в сравнение с
традиционните 2–4% за системи за онлайн плащания(, и повече от 7% средно за трансгранично
прехвърляне на парични преводи(, което, по оптимистични оценки, потенциално води до намаляване
на глобалните общи разходи за парични преводи с до 20 милиарда евро.
Резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно виртуалните валути
(2016/2007(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160228+0+DOC+XML+V0//BG
3
Като по този начин потенциално допринасят за финансовата интеграция и цел "5x5" на Г-20 и Г-8(23)
Резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно виртуалните валути
(2016/2007(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160228+0+DOC+XML+V0//BG
2

127







степен в случай на нарушения и да може да бъде увеличена прозрачността за участниците на пазара като цяло;
преобразуване на клиринга, сетълмента и други процеси на управление след сключването на сделки1;
осигуряване на бази данни относно наличието на сметки, кредитната история и доходи за нуждите финансовите институции и другите потребители на информация,която
представлява банкова тайна;
използване на тези системи за разработване на сигурни онлайн решения за микроплащания, зачитащи неприкосновеността на личния живот, които могат предполагаемо да заменят някои от съществуващите онлайн бизнес модели, представляващи сериозно предизвикателство за неприкосновеността на личния живот;
потенциална възможност за различни видове традиционни и нови механизми на плащане – да се обединят в едно сигурно и лесно за ползване приложение, което би могло да ускори напредъка в определени аспекти на електронната търговия;

Възможности за прилагане на технологията блокчейн на договори
(приложения в областта на икономиката, пазарите и финансите Blockchain 2.0 )
Прилагането на договори чрез технологията блокчейн на настоящия етап все още е новост в практиката. Тези договори се определят като (smart contracts) или "интелигентни"
договори. Те са договори, които съществуват под формата на програмен код и се изпълняват на платформата блокчейн. Този договор осигурява автономност и самоизпълнимост на
условията на този договор при настъпването на предварително определени обстоятелства в
него2.
Прилагането на интелигентните договори3 в бъдеще предполага:
 налагане на фундаментални промени в способите, чрез които се прехвърлят активи и
се съхранява информация.,
 създаване на децетрализиран публичен нотариус и осъществяване на охранителни и
изпълнителни производства;
 нови способи за управление в сферата на здравеопазването;

1

2

В настоящия момент тези разходи струват на световната финансова индустрия над 50 милиарда евро
годишно.Посочено в доклад на главния научен съветник на правителствената служба за научни
изследвания на Обединеното кралство, "Distributed Ledger Technology: beyond block chain"
(Технологията на дистрибутирания регистър: отвъд технологията на блок-веригата

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1distributed-ledger-technology.pdf.

Договорное право 2.0: "Умные " контракты как начало конца классического договорного права. А.И.
Савельев // Вестник гражданского права № 3 2016. С. 46.
3
Съществуват идруги определения за интелигентния" договор .Според някои изсследователи става
дума за електронен алгоритъм, който описва набор от условия, изпълнението на които включва
събития в реалния свят или цифрови системи.За изпълнението на интелигентните договори е
необходимо наличие на децентрализирана среда, която напълно изключва човешкия фактор, а
прилагането на интелигентния договор за трансфер на стойност се изисква криптовалута.
За подробности виж. Лоншаков C., Радченко E . "Умные контракты помогут государствам принять
криптовалюты"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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 осигуряване на информация и документация в областта на образованието, науката,
културата,
 осигуряване на информация в областта на жилищното и комуналното обслужване,
като и на функциониране на интелигентни системи за дома и др.
 чрез прилагане на в съчетание с цифровите подписи и приложения, достигане до повисока степен на сигурност на данните, и взаимодействията с развитието на "интернет на нещата".
Възможности за прилагане на технологията блокчейн
извън обхвата на финансовия сектор (Blockchain 3.0)
Потенциално, технология блокчейн може да обхване много и най-разнообразни сфери на
икономическата дейност и социална дейност които са отвъд границите на финасовия сектор. По-конкретно тук могат да бъдат посочени някои следните потенциални възможности:
 въвеждането на нови способи за провеждане на изборни процедури и конституирането на органи за държавно и местно управление;
 повишаване на капацитета на държавните и обществени контролни органи;
 повишаване на капацитета на правителствата за превенция на изпирането на пари,
измамите и корупцията;
 осигуряване на бази данни за нуждите на фискалната система и създаване в последствие на интегрирана система за данъчно облагане;
 прилагане на нови способи за издаването документи от страна държавни и местни
органи.
Изграждане на дигиталната екосистема върху принципа
за интеграция на заинтересованите страни
Една от важните характеристики на дигиталната екосистема е изграждането клъстерномрежови системи с хоризонтални връзки и механизъм за коопериране на заинтересовани
участници в нея. Процесите свързани с учредяването на цифрова екосистема, а в последствие и при нейното разширяване трябва да се се осъществяват чрез прилагане на принципа
на доброволно участие на заинтересованите страни. Прилагането на принципа на заинтересовани страни предполага признаването на легитимни интереси на всички участици в дадена екосистема. Всеки участник в екосистемата се ползва със същите права и възможности с
каквите се ползват свички останали участници. Прилагането на принципа ще изисква " познаване и дефиниране интересите на всяка една от заинтересованите страни" В тази връзка е
необходимо да се вземат в предвид нуждите от достъп и информация както колективни
групи,така и на отделни заинтересовани страни, когато легитимни и обосновани информационни изисквания.1
В бъдещата практика на екосистемите е необходимо легитимните интереси на участниците в тях не само да бъдат идентифицирани, но и защитени чрез механизмите на съответното национално и международно право.
Дигиталните екосистеми могат да бъдат изграждани за реализацията на най-разнобразна
интереси или структурират около различни теми.Техния мащаб често ще надхвърля същес-

1

Австралийската стокова борса, прилага специални изисквания наречено "Разпознаване на
легитимните интереси на заинтересованите лица". За подробности виж, (А8Х, 2003, § 11).
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твуващите държавни граници. Географският обхват на екосистемите практически ще бъде
неогранчен.
Прилагането на принципа на заинтересованите страни при изграждането на дигиталните
екосистеми създава по-благоприятна среда за реализацията на техните разнообразни, но
същото време присъщи роли в икономическите и социални практики.Интегрирането на
конкретни организации в състава ва дигиталните екосистеми стимулира по-висока степента
отговорност в дейността им и подкрепя тяхата институционализация.
В настоящия момент съществуват различни видове влокчейн вериги.Някои свързани в
криптовалутите напр."биткойн" са определяне като публичен блокчейн (рвгтгззюпкзз Москскат).където на съществува ограничение на броя на участниците. Възможни са и блокчейн
системи, в които се допускат само определени участници. определяни като "частни блокчейни". Подходящо сравнение относно частните блокчейни могат да бъдат съществуващите
в момента корпоративните мрежи, които работят върху всеобщо достъпния интернет, но
позволяват достъп само на определени участници в тях.
Може с голяма степен на увереност да се допусне, че наред механизма за свободно коопериране основан на принципа на заинтересованите страни в бъдеще ще се появят и регулирани от публичните власти дигитални екосистеми. В състава им наред със всички останали участници, ще присъстват различни органи на държавна власт и управление, които в
рамките на екосистемите ще изпълняват възложените им функции и задачи1. Принципа на
участие в тях ще бъде нормативно, а в определени случаи императивно, регламентиран.
Конкретния състав ще зависи от обхвата и адресатите които притежават конкретната институционална система или управленска функция, напр. фискална система, превенция от изпирането на пари, социална система и др. С оглед на различните по значимост обществените
интерси представени в екосистемите са възможни различии нива на достъп и повече от
съществуващите степени на криптиране на информацията. Разнообразитето на дигитални
екосистеми ще даде възможност за присъствие в най-различни по форма и вид екосистеми,независимо от оттона обстоятелството дали са доброволни или регламетнирани. В бъдеще е възможно възникването на редица различни по своя състав и структура конфигурации от регулирани и нерегулирани екосистеми, с цел постигане не по-висока ефективноств
дейноста,както на публичния така и на частния сектор Тези процеси напълно закономерно
ще доведат до това, че в държавното управление чрез регулираните дигитални екосистеми в
преобладаваща си степен ще се пренасе в мрежовото пространство.
Поставянето на много и най-разнобразни човешки практики и отношение в един общ организационени технологичен контекст ще даде има възможността на националните държавите чрез регулираните дигиталните екосистеми да интегрират и контролират дйността на
различини икономически и обществениагенти . Всеобхватният, стигащ да тоталност потенциал за конфигуриране и организиране на човешката дейност чрез дигиталните екосистеми
създава възможност те се конституират като изключително мощен инструмент за политическа власт. Чрез дигиталните екосистеми,характеризаци се със технологична рационализираност и възможности за налагане на контрол националните държави ще имат възможността да получат нова доминираща позиция в обществото,която може да бъде тълкувана като
опит за реставрация на ролята на "модерна"държава.

1

Състана на тези екосистеми може например да включва: платежни агенти, икономически
регулатори, специализирани регулатори, отговорни органи за превенция срещу изпирането пари,
приходни агенции,одитни организации, статистически организации, контролни държавни органи,
органи на централна и местна администрация, индустриални и търговски обединения,
професионални съюзи, неправителствени организации, и др.средства за масова информация
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Пренасянето на държавното управление в мрежовото пространство може да подложи на
значителна ерозия значението на териториалната и географска принадлежност, като структуропределящ елемент на националните държавите.Напълно възможна е следващата логическа стъпка, която предполага възникване на държави под формата на дигитални екосистеми при, които по принцип отсъства териториална котва и имат свое самостоятелно битие
в мрежата и киберпространството.
Необходимост от нови компетенции и умения на човешкия русурс
при изгграждането и функционирането на дигиталните екосистеми
Усшешното изграждане на дигиталните екосистема, предполата не само използването на
съвременни технологии, но и появата на нови тип потребители и специалисти – носители ва
цифрова култура1. При наличието преди всичко на информационни способи за развитие на
икономиката източникът за по-висока производителност в бъдеще може да се постигне чрез
въздействие на знанието, върху технологиите за генериране на знания, обработката на информация и символна комуникация2. Според последните прогнози пакетът от нови иновативни технологии в световната индустрия може да бъде изграден през следващите десет
години3, което поражда необходимостта от фундаментално нови компетенции на сътрудницити и потребителите4. Налице е процес на "инфлацията на квалификациите", при който те
бързо губят стойността си в бъдеще. Нъпълно закономерно възниква необходимостта от
постоянното усвояване на нови компетенции и умения 5 от персонала в организациите.
Следващите години ще бъдат период на "сменящи се се компетенции" през който "функциите на работниците коренно ще се се променят, ще възникне търсенето на нови професии6
От решаващо значение за успех в дейността на икономически и социални структури им е
1

Това показват резултатите от проучването проведено от Digital IQ, относно ефективността на
инвестициите в цифрови технологии и системи [1].
Източник "Индустрия 4.0": создание цифрового предприятия. Всемирный обзор реализации
концепции "Индустрия 4.0" за 2016 год. – [электр.ресурс] URL: http://www.pwc.ru/ (Дата обращения:
19.10.2016).
2
6. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общества, культура / М. Кастельс. – М.: ГУ
ВШЭ, 000. – 129 с.
3
В доклада на Института Маккензи (май 2013 г.) [14] е посочен списък от дванайсетте иновационни
технологии, които ще определят развитието на обществото през 21-ви век.По-голямата част от тях се
отнасят към информационните технологии, като мобилен интеравтоматизиране на интелектуалния
труд; облачни информационни технологии; интернет на нещата; усъвършенствана роботика;
самоуправляващи се автомобили и др. Източник. Громыко Н. Интернет, постмодернизм и
современное образование / Н. Громыко // Кентавр: Методологический и игротехнический альманах. –
2001. – № 27. – С. 11.
4
17. Manyika J. Disruptive technologies: advances that will transform life, business, and the global economy
[Электронный ресурс] / J. Manyika, M. Chui, J. Bughin, R. Dobbs, P. Bisson, A. Marrs. – McKinsey
Global Institute, 2013. – URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/ourinsights/disruptive-technologies (Дата обращения: 22.10.2016).
5
18. Эпоха "Гринфилда" в образовании. – М.: Центр образовательных разработок Московской школы
управления СКОЛКОВО (SEDeC), 2013. – 52 с.
6
Според изследването на консултантската компания "Бостън Консултинг Груп" в тези условия
заетостта на населението може да се увеличи с шест процента през първите десет години, в сектора
на инженерните и инженерните решения – с 10%. Ще бъдат особено търсени специалисти с
познания в областта на програмирането и ИТ технологиите Източник . Индустрия 4.0. –
[электр.ресурс] URL: http://www.sovtest.ru/industriya 4- 0/ (дата обращения 25.03.2016).
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способността да привличат, задържат и обучават специалисти от "цифровото поколение" и
други служители, които имат компетеността и уменията да работят ефективно да работят в
динамична цифрова екосистема .
В същото време глобалните технологични и икономически тенденции през последните
години способстват за ерозиране на традиционния модел на трудова заетост (с привързване
към постоянно работно място ), което се предполага конкретен работодател, с безсрочен
трудов договор, трудова заетост при пълно работно време, ясно определени професионални
позиции и перспективи за кариерно развитие. Постепенно се извършва смяна основните
понятия, свързани с професионалната заетост. Водещи в настоящия момент елемент като
трудова биография, трудов договор, работното място, работно време се заменят от нови
като мобилно работно място, гъвкав график, срочен трудов договор. Възникнат редици
нови форми на взаимодействие между субектите на пазара на труда върху основата на гъвкави (неустойчиви) форми на заетост 1.
Мястото и ролята на човека в съвременната организация се променят. Служителят вече
не е толкова елемент от йерархична структура,която функционира на принципа на подчинение, а по скоро субект и обект на управление. Появява се нова управленска парадигма в
организациите, определяна от някои като " човекоуправление", (Human being management) 2.
Борбата за таланти вече е започнала 3, като най-търсени са интектуални сътрудници, които
имат потенциала да организират иновациионна дейност и да създават различни по своя
характер конкурентни предимства.
Рисковете свързани с прилагането на технологията "блокчейн"
Както бе посочено,потенциалните възможности на технология "блокчейн" могат да обхванат значителна част от сферите на икономическата и социална дейност. Не може да бъде
отречено обаче,че прилагането на тази технология в бъдеще може да породи редица рискове.Големият обхват за потенциално приложение на технология "блокчейн" може до доведе
до значителни негативни ефекти за обществото при реализация на тези рискове 4.Тук могат
да бъдат посочени:
1

Алетдинова А. А. Формирование трудового потенциала в условиях сетевого взаимодействия:
монография / А. А. Алетдинова. –Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – 300 с.
2
22. Маслов В.И. "Управление сотрудниками в инновационной экономике" / В.И Маслов. // Открытые
курсы МГУ – [электр. ресурс] URL: https://distant.msu.ru/enrol/index.php?id=980 (дата обращения
25.09.2016).
3
Майклз Э. Война за таланты / Э. Майклз, X. Хэндфилд-Джонс, Э. Экселрод. – М.: Изд-во "Манн,
Иванов и Фербер", 2006.
Дуглас Д. Ж. О. Глобальная борьба за таланты: перспективы США / Д. Ж. О. Дуглас, Р. Эделштейн //
Экономика образования. – 2011. – №. 1. – С. 79-82.
Кугел Ф. На пороге эпохи человеческого капитала / Ф. Кугел // Управление персоналом. – Украина. –
2011. – №. 7. – С. 214.
Нордстрем К. Бизнес в стиле фанк / К. Нордстрем, Й. Риддерстрале, П. Павловский. – СанктПетербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2003. – С. 165.
Beechler S. The global "war for talent" / S. Beechler, I. C. Woodward //Journal of international management. – 2009. – Т. 15. – №. 3. – С. 273-285.
Lynton N. Using Chinese managerial values to win the war for talent / N. Lynton, S. Beechler // Asia Pacific Business Review. – 2012. – Т. 18. – №. 4. – С. 567-585.
4
Посочени в "Резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно виртуалните валути"
(2016/2007(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160228+0+DOC+XML+V0//BG
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 липсата на гъвкави, но устойчиви и надеждни структури на управление особено в някои приложения на технологията, което води до несигурност и проблеми със защитата на потребителите;
 ограничените възможности на регулаторните органи в областта на новите технологии, които могат да затруднят навременното определяне на подходящи превантивни
мерки, за да се гарантира правилното и надеждно функциониране на приложенията
на технолоията "блокчейн", особено когато техният мащаб нараства в такава степен,
че те придобиват системно значение;
 потенциалната правна несигурност, свързана с нови приложения на технолоията
"блокчейн";
 липсата на достатъчно прозрачна и леснодостъпна техническа документация относно
функционирането на специфични виртуални валути ;
 наличието на потенциални възможности за извършване данъчни измами и отклонение от данъчно облагане, и други престъпни дейности въз основа на използването на
псевдоними като се има предвид, че възможността за проследяване на паричните
сделки е все още твърде ограничена;
 наличието на потенциални възможности за извършване на сделки на "черния пазар",
изпиране на пари, финансиране на тероризма(24),
Значителните по размер,потенциални, негативни ефекти за обществото в случай на реализация на тези рискове изисква да бъдат редуцирани по подходящ начин, така че надеждността при прилагането на"технология"блокчейн" да бъде гарантирана.Превенцията на тези
рискове предполага:
 засилване на регулаторния капацитет, включително техническите познания,
 разработване на стабилна правна рамка, която да следва неотлнно темпа на развитие
на иновациите,
 съразмерен и навременен регулаторен отговор във времето, когато използването на
някои от приложения на технологията "блокчейн придобият системно значение;
 взаимното обвързване при рещаване на въпросите свързани с персоналната конфиденциалност с тези, които се отнасят до държавната, търговската, банковата тайна.
Получени резултати от изследването:
1. Анализът на съществуващите подходи с цел определяне на особеностите на на дигиталните екосистеми показа, че изследователите предлагат различни тълкувания. По наше
мнение дигиталните екосистеми са социално-технологични системи чиято структура е
изградена от интегрирани технологични платформи, информационни ресурси и компютърни програми с разпределено взаимодействие и взаимно използване от агентите при условия
на еволюционно саморазвитие.
2. Компонентите необходими за изграждането на дигиталните екосистеми са развита
информационно-комуникационна структура ("облачен компютинг"), прилагане на технология на дистрибутирания регистър ("блокчейн") като платформа за интеграция и обмен на
информация,активи и стойности за интеграция на бизнеса, правителството и обществото.
Дигиталните екосистеми предполагат,изграждането клъстерно-мрежови системи с хоризонтални връзки и механизъм за коопериране на заинтересовани участници в нея нови качества
на потребители и специалисти, като носители ва цифрова култура, цифрова среда.
3. Съществува необходимост от специалисти с нови интелектуални компетенции и умения. Най-търсенитеще бъдат специалисти с умения да организират иновационни дейности и
да създават конкурентни предимства за организациите .
4. Дигиталните екосистеми притежават мощен пазарен потенциал който дава възможност за директен, неограничен обмен на всякакви активи и стойности. Тяхното функциони-
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ране създава предпоставки за динамизиране на процесите в бизнес средата, както и преобразуване на дейности в реалната икономика в дългосрочен план.
Дигиталните екосистеми разполагат и с огромен комуникационен капацитет,който позволява перманентен обмен на информация между граждани, стопански агенти, организации,
центрове на регулация и власт.Те притежават голям капацитет за ускоряваване, децентрализиране, автоматизиране и стандартизиране процесите в много сектори на обществото.
5. Създават се широки възможности за постигане на по-висока степен на прозрачност и
доверие в отношенията между правителството и гражданите, за появата на нови форми за
конституиране и реализиране на регулирани обществени отношения.
Еволюционно саморазвитие на дигиталните екосистеми в бъдеще ще се осъществява
чрез постояното и системното интегриране в дейността на интелигентните договори (smart
contracts), които неотклонно ще увеличават техния интелектуалния капацитет .
6. Дигиталните екосистеми изискват наличието нови компетенции и умения на човешкия фактор и появата на специалисти. от "цифровото поколение" които могат да работят
креативно и ефективно в новата технологична среда.
В заключение може да се посочи, че прилагането в икономическите и социални практики на дигиталните екосистеми1 рязко ще увеличи обмена на информация и данни, като същевременно ще създаде гаранции за тяхното съхранение и защита .Въвеждането на дигиталните екосистеми несъмнено ще предизвикат настъпването на мащабни, необратими и
революционни по своя характер промени в живота на обществото.Едва ще бъде прекалено
силно ако се каже, че дигиталните екосистеми по своята същност са нова организационна
парадигма за конституиране и координиране на всякакъв вид човешка дейност в бъдещето..
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Abstract
Problems and principles of investment activity of forestry enterprises are determined. The reason for the
unstable investment of forestry enterprises is the lack of regulatory support for attracting foreign investment,
the funds of domestic financial institutions, private organizations and individuals. High interest rates do not
allow state-owned enterprises to develop capital investments through short-term and long-term bank loans.
The results of the analysis of the main trends in the development and structure of capital investments in
forestry enterprises in Ukraine showed that there is a nominal increase in investment, and no real increase in
capital investments is observed.
Аннотация
Определены проблемы и принципы инвестиционной деятельности лесохозяйственных предприятий. Причиной нестабильного инвестирования предприятий лесного хозяйства является отсутствие
нормативно-правового обеспечения для привлечения иностранных инвестиций, средств отечественных финансовых учреждений, частных организаций и лиц. Высокие процентные ставки не позволяют государственным предприятиям осваивать капитальные инвестиции за счет краткосрочных и
долгосрочных кредитов банков. Результаты анализа основных тенденций освоения и структуры капитальных инвестиций на лесохозяйственных предприятиях Украины показали, что имеет место номинальный рост инвестиций, а реального увеличения капитальных вложений не наблюдается.

Лесное хозяйство имеет особое значение для повышения уровня обеспеченности государства и населения лесохозяйственной продукцией и улучшения состояния окружающей
среды. Расширенное воспроизводство в лесном хозяйстве Украины нуждается в наращивании инвестиционного обеспечения субъектов хозяйствования. Высокая степень морального
и физического износа лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования предопределяет необходимость осуществления инвестиций для внедрения современных технологий в техническое переоснащение лесохозяйственных предприятий, а также в разработку
и производство отечественного высокотехнологического оборудования на уровне государства. Однако отсутствие институциональных предпосылок для реализации инвестиционных
процессов ограничивает возможности для осуществления лесохозяйственными предприятиями инвестиционной деятельности. Недостаточность собственных средств и лимит доступа
к банковским займам не позволяют повышать темпы производства и качество лесохозяйственной продукции, сдерживают развитие научно-технического потенциала лесной
отрасли [1].
В Украине активно обсуждаются проблемные моменты инвестиционного обеспечения
развития отдельных секторов национальной экономики, что связано с необходимостью:
 модернизации технико-технологической базы промышленного производства;
 развития производственной и непроизводственной инфраструктуры;
 внедрения перспективных форм активизации инновационной деятельности;
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 использования передового опыта информационного обеспечения общественного
воспроизводства [2].
Важными проблемами инвестиционного обеспечения лесохозяйственных предприятий
подавляющего большинства регионов Украины являются:
1) политика формирования конкурентной среды в сфере банковской деятельности и
удешевления кредитных ресурсов для субъектов лесного предпринимательства;
2) распространение ипотечного кредитования под залог заготовленной древесины и
других продуктов лесохозяйственной деревообрабатывающей деятельности;
3) становление кредитной кооперации на основе участия организационно-правовых
форм лесохозяйственного предпринимательства;
4) закрепление денежных потоков в сфере лесохозяйственного производства вследствие
наличия значительного количества институциональных ловушек инвестирования лесохозяйственных проектов;
5) стимулирование граждан к инвестированию проектов в территории, где необходимо
осуществить посадку леса, наращивания масштабов плантационного лесоводства, организации заготовки и первичной переработки сырья, полученного из леса [3].
Инвестиционная деятельность лесного хозяйства базируется на ряде фундаментальных
принципов, способствующих рациональному и устойчивому лесопользованию. Основными
принципами инвестиционной деятельности в лесном хозяйстве должны быть:
1) целевой характер инвестирования;
2) диверсификация источников инвестирования;
3) соблюдение принципа устойчивого непрерывного комплексного лесопользования;
4) согласованность экономических, экологических и социальных целей инвестирования
(предпочтение должны иметь экологические цели, то есть сохранение, расширенное воспроизводство лесных ресурсов при одновременном удовлетворении потребностей общества в
древесине и полезных функциях леса)
5) государственная поддержка и содействие инвестированию в лесное хозяйство;
6) учет комплексной эколого-экономической эффективности инвестирования воспроизводства лесных ресурсов;
7) сохранение биоразнообразия и поддержка полезных функций леса [2].
Государственные лесохозяйственные предприятия являются инвестиционно привлекательными, поскольку имеют прогнозируемую лесосырьевую базу на среднесрочную и долгосрочную перспективу, что является очень весомым фактором для убеждения иностранных и отечественных инвесторов финансировать лесохозяйственные проекты. Прогнозируемая сырьевая база является важной предпосылкой для проектирования мощностей
первичной и углубленной лесопереработки и планирования производственнохозяйственной и инвестиционной деятельности.
Лесохозяйственные предприятия являются государственными предприятиями, что создает возможности для использования такого мощного для повышения инвестиционной
привлекательности лесного производства инструмента, как государственные гарантии. На
сегодня они почти не используются, что вызывает инвестиционный дефицит и приводит к
дальнейшему повышению уровня износа основных средств лесохозяйственных предприятий [4].
Тотальное доминирование собственных средств в структуре источников инвестиционного обеспечения ставит развитие предприятий в зависимость от их прибыльности. Кроме
того, для нужд технического перевооружения, реконструкции и расширения производства,
наращивания выпуска конкурентоспособной продукции, реализация которой приведет к
росту доходов и прибыли предприятия, собственных источников инвестиций недостаточно,
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чтобы полностью удовлетворить инвестиционные потребности производителей лесохозяйственной продукции [1].
Недостаточная поддержка государства, отсутствие дешевых кредитов является значительной проблемой для лесохозяйственных предприятий, имеющих ограниченный доступ к
внешним финансовым ресурсам. Причиной чрезвычайно узкого спектра источников и форм
инвестирования Голян В.А. считает не создание государством условий для формирования
институциональной среды привлечения инвестиций правительств иностранных государств,
финансово-кредитных и предпринимательских структур [5]. В современных условиях существенно повышается потребность в нормативно-правовом урегулировании и создании
благоприятных условий для развития лесного хозяйства. А. Карпук, М. Шестак, подчеркивая необходимость углубления институциональных преобразований в части диверсификации форм и методов инвестирования лесного хозяйства, отмечают необходимость внесения
изменений в отечественное законодательство, регламентирующее партнерские отношения
между государством и предпринимательским сектором в части финансирования лесохозяйственных проектов через отнесение к сфере применения соглашений государственночастного партнерства лесных и лесохозяйственных активов [1, 5].
Магистральным направлением институциональных преобразований в лесном хозяйстве
должна стать институционализация новых форм и методов инвестиционного обеспечения
потребностей лесного комплекса, что позволит обеспечить баланс интересов между государством, местным населением и постоянными лесопользователями в части освоения различных составляющих лесоресурсного потенциала и устранить дефицит капитальных инвестиций, дополнив традиционные источники капитальных расходов на лесовосстановление современными формами инвестиционного обеспечения лесохозяйственных и лесоохранных проектов [6].
Основным шагом в системе мер по совершенствованию инвестиционной политики в
сфере лесохозяйственного производства должно стать улучшение инвестиционного климата
путем имплементации в отечественную практику апробированных за рубежом управленческих методов, упорядочения национального рынка лесопродукции и стимулирования
лесохозяйственных предприятий к увеличению инвестиционных вливаний в наращивание
лесоресурсного потенциала. Принципиальным моментом новой модели инвестиционной
деятельности в лесохозяйственном комплексе является устранение рентной привлекательности хозяйственного освоения лесоресурсной базы и переориентация тем самым вектора
инвестиционной активности на комплексную переработку древесины [2].
Для улучшения ситуации и для инвестиционной привлекательности лесного хозяйства
целесообразно сформировать долгосрочную программу развития лесного сектора, в которой
должны быть обоснованы перспективные направления лесопользования конкретных территорий и представлена оценка их экономической эффективности. Это будет основной фактор
эффективного развития лесного хозяйства и улучшения его инвестиционного потенциала.
Приоритетными направлениями программы инвестирования в основной капитал предприятий лесного хозяйства региона активности в сфере использования, охраны и воспроизводства лесоресурсного потенциала региона должны стать:
 интенсификация лесовыращивания, улучшения плодородия лесных земель, создание
высокопроизводительных плантационных насаждений;
 обеспечение сбережения древесины в сфере потребления на основе совершенствования отраслевой структуры деревообработки, в частности производства прогрессивных видов лесопродукции;
 наращивание объемов производства экспортноориентированной и импортозамещающей продукции, в частности производства мебели, изготовленной из древесного
массива, как одного из наиболее перспективных товаров для экспорта;
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 диверсификация использования лесов за счет развития рекреации, туризма, заготовки
лекарственного сырья, продуктов побочного пользования лесом;
 развитие сети лесных дорог, что будет способствовать повышению экономических
показателей отрасли благодаря освоению труднодоступного лесного фонда, а также
полноценному лесовосстановлению и уходу за лесными культурами, охране древостоев от вредителей и пожаров, развития туризма в регионе [2].
Таким образом, реализация комплексного подхода к определению направлений инвестирования средств и источников инвестиционного обеспечения лесохозяйственных предприятий будет способствовать развитию их деятельности на принципах устойчивого развития с
достижением экономического, социального и экологического эффекта.
В современных условиях хозяйствования инвестиции выступают важнейшим механизмом для создания условий выхода из экономического кризиса, для достижения структурных
сдвигов в производстве, для внедрения научно-технического прогресса, для повышения
показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровне.
Одним из важнейших направлений стабильного экономического развития Украины является активизация инвестиционной деятельности (рис.1).
По данным Государственного комитета статистики в январе – июне 2017 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 38981500000 $ США. К основным
странам-инвесторам Украины принадлежат Кипр -25,5%, Нидерланды – 16,2%, Россия –
11,4%, Великобритания – 5,5%, Германия – 4,5%, Виргинские острова (Брит.) -4,3% и
Швейцария – 3,9%. [7]

Источник: построено по данным [7]
Рис. 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику Украины

Объемы освоения капитальных инвестиций предприятий Украины в январе-июне 2017
составляют 155 100 000 000. грн., что на 22,5% больше объема капитальных инвестиций за
соответствующий период 2016 года (рис.2).
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Источник: построено по данным [7]
Рис. 2 – Динамика капитальных инвестиций в Украине

Главным источником финансирования капитальных инвестиций в Украине являются
собственные средства предприятий и организаций, за счет которых в январе – июне 2017
освоено 74,3 процента капиталовложений. Доля кредитов банков и других займов в общем
объеме капиталовложений составила 5,2 процента. За счет государственного и местных
бюджетов освоено 6,8 процента капитальных инвестиций. Доля средств иностранных инвесторов составляла 1,5 процента всех капиталовложений, доля средств населения на строительство жилья – 8,9 процента. Другие источники финансирования составляют 3,3 процента.
Расширенное воспроизводство ресурсно-производственного потенциала лесного хозяйства требует наращивания инвестиционного обеспечения субъектов лесного предпринимательства, поскольку на сегодня чрезвычайно медленно проходят процессы изменения физически отработанного и морально устаревшего лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования. Ограниченность инвестиционных ресурсов по причине отсутствия
значительных доходных поступлений, невозможность привлекать банковские кредиты и
выпускать долговые обязательства не позволяют развивать собственную научноисследовательскую базу, стимулировать инженерные кадры, заниматься рационализаторской и изобретательской деятельностью. Также в лесохозяйственном комплексе отсутствуют
мощные интегрированные предпринимательские структуры, благодаря высокой концентрации инвестиционных ресурсов были бы способны финансировать выработки и массовое
производство отечественного высокотехнологичного и деревообрабатывающего оборудования. Вышеуказанные проблемы наращивания инвестиционного обеспечения требуют
разработки новых подходов по применению современных форм и методов инвестиционной
деятельности субъектов лесного предпринимательства [5].
За период с 2008 по 2016 г. в динамике фактических капитальных инвестиций, профинансированных лесохозяйственными предприятиями Государственного агентства лесных
ресурсов Украины, в целом наблюдалась восходящая тенденция. Так, в 2016 по сравнению
с 2008 г. фактический объем капитальных инвестиций увеличился в 2,8 раза по сравнению с
2013 г. – в 1,89 раза (рис. 3).
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Источник: рассчитано по данным Гослесагентства Украины и данными [6]
Рис. 3 – Капитальные инвестиции лесохозяйственных предприятияй
Государственного агентства лесных ресурсов Украины

В 2016 по сравнению с 2008 г. объем капитальных инвестиций в сопоставимых ценах
2007 г. уменьшился на 33859 тыс. грн., по сравнению с 2013 г. – на 23801 тыс. грн. То есть в
целом качественных сдвигов в динамике капитальных инвестиций, профинансированных
государственными лесохозяйственными предприятиями, не наблюдается. Это связано с тем,
что бюджетное финансирование капитальных расходов резко сократилось, не сформированы институциональные предпосылки для существенного увеличения привлечения в сектор государственных лесохозяйственных предприятий кредитных средств.
Далее рассмотрим состав капитальных инвестиций лесохозяйственных предприятий Украины по элементам (табл. 1). В 2016 по сравнению с 2013 г. на 27690,3 тыс. грн. уменьшились объемы капитального строительства, что свидетельствует об уменьшении масштабов
ввода в эксплуатацию новых производственных площадей. Также в 2016 по сравнению с
2013 г. произошло уменьшение приобретение (создание) нематериальных активов (уменьшение составило 2593,7 тыс. грн.). В 2016 по сравнению с 2013 г. произошло увеличение
объемов финансирования таких составляющих капитальных инвестиций: приобретение
основных средств (439 229 тыс. грн.), приобретение других необоротных материальных
активов (29364,6 тыс. грн.), модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств (66870,8 тыс. грн.), капитальный ремонт (4757,4 тыс. грн.).
Если проанализировать структуру капитальных инвестиций лесохозяйственных предприятий (рис. 4, 5), то можно констатировать определенные сдвиги.
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Таблица 1
Объем капитальных инвестиций лесохозяйственных предприятий
Государственного лесного агентства Украины, тыс. грн.
Год
Наименование показателя
2013

2014

20105

2016

Отклонение
2016 г. от 2013 г.
абсоотносилютное
тельное

Капитальное строительство

109577

72362

92536

81887

-27690

-25,3

Приобретение (изготовление) основных средств

188942

204388

462620

439229

250288

132,5

Приобретение (изготовление) прочих необоротных
материальных активов

14190

15904

32433

43555

29365

206,9

Приобретение (создание)
нематериальных активов

7272

5223

9382

4678

-2594

-35,7

Модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств

10044

20890

58555

76915

66871

665,8

Капитальный ремонт

30381

38147

50995

35138

4757

15,7

Всего

360406

356914

706521

681402

320996

89,1

Источник: построено по данным [6]

Если в 2013 г. приобретение (изготовление) основных средств составил 52,4%, то в 2016 –
64,5%. Данный факт имеет чрезвычайно положительное значение, поскольку свидетельствует об усилении направленности капитальных расходов на приобретение основных
средств, что в целом будет способствовать уменьшению уровня износа основного капитала.
В 2013 г. доля капитального строительства в структуре капитальных инвестиций составляла
30,4%, а в 2016 – 12,0%. То есть значительно уменьшилась направленность капитальных
расходов на введение в действие новых зданий и сооружений. Уменьшение удельного веса
приобретенных (созданных) нематериальных активов в 2016 по сравнению с 2013 г. (с 2,0%
до 0,7%) свидетельствует о замедлении темпов информатизации управленческой деятельности на лесохозяйственных предприятиях.
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Источник: построено по данным [6]
Рис. 4 – Структура капитальных инвестиций лесохозяйственных предприятий в 2013 году

Источник: построено по данным [6]
Рис. 5 – Структура капитальных инвестиций лесохозяйственных предприятий в 2016 году

Таким образом, существенное улучшение инвестиционного обеспечения лесохозяйственных предприятий требует формирования соответствующей политики на общенациональном уровне. Результаты анализа основных тенденций освоения и структуры капитальных инвестиций на лесохозяйственных предприятиях Украины показали, что имеет
место номинальный рост инвестиций, а реального увеличения капитальных вложений в
модернизацию, реконструкцию и техническое переоснащение основных средств лесохозяйственного производства не наблюдается.
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Annotation
In the article the theoretical bases of investment activity of economic entities are researched. The
approaches to the interpretation of the concept "investment" and their defining characteristics are highlighted.
The factors influencing investment activity are investigated. The sources of formation of investment
resources are determined and their advantages and disadvantages are analyzed. The main methods of
financing investment programs and projects are allocated.
The essence of influence of investment activity of economic entities on regional development is
considered. The shortcomings that affect the development of investment activity of economic entities and the
development of territories are indicated. The ways to improve investment activity of economic entities are
proposed.
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Investments play an important role not only in the process of activity of economic entities, but
also in the economic growth of regions and the country as a whole. Investments are the basis for
systematic modernization and expansion of production, accelerating scientific and technological
progress, improving of product quality, restructuring social production and balanced development
of all spheres of the economy. Investments give impetus to the production of new types of
products and the establishment of new technological processes, the use of new types of materials,
the introduction of energy-saving technologies. Therefore, in today's economic conditions the
activation of investment activity of economic entities is one of the most important tasks.
The investment activity of economic entities involves the substantiation, development,
implementation and management of investment programs and projects. In turn, the implementation
of investment programs and projects requires the search for sources of formation of investment
resources, optimization of their structure, justification of expediency of investment and ensuring
the efficiency of the use of investment resources.
Issues of investment activity of economic entities were studied by such scientists as
A.
Bogatyrev, L. Boltyansky, L. Briu, A. Golikov, F. Gorbonos, V. Degtyarenko, J. Keynes, K.
McConnell, Y. Merkulova, S. Rudeychuk, V. Savchuk, N. Sirichenko, W. Sharp,
O. Shcherban
and others. Nevertheless, despite the presence of a significant number of works devoted to the
investment activity of economic entities there is a need to develop modern approaches to its
management taking into account the specifics of the activity of the individual business entity.
The effectiveness of the activities of individual economic entities, regions and the country as a
whole is largely characterized by the volume of investments. The development of the investment
market demonstrates the region's capacity to increase its socio-economic potential in all areas.
At the same time, at the present stage, investment activity should be carried out at a
qualitatively new innovation level. The investment activity of the enterprise is a purposeful
process of formation of the necessary investment resources, balanced in accordance with the
1
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chosen parameters of the investment program on the basis of the choice of effective investment
objects and ensuring their implementation [1].
The main purpose of investment activity is to ensure the implementation of the most effective
forms of investment of capital aimed at increasing the economic potential of the enterprise. In
addition, the investment activity of the enterprise in a market environment is becoming the most
important condition for its economic growth and, as a consequence, its competitiveness.
In order to determine the directions of increasing the efficiency of investment activity of
economic entities, first of all, it is necessary to carry out the study the essence of the concept of
investment. First of all, it should be noted that in the scientific literature there is no single position
regarding the interpretation of the category "investment". Actually, the term "investment" comes
from the Latin word "invest" and means the inserting of funds. In the general sense, investments
are all types of assets (funds) that are involved in economic activity in order to generate income [2].
Investigation of investments as an economic category is associated with the study of the costs
of the creation, expansion, reconstruction of fixed capital and related changes in working capital.
The study of investment as a financial category involves the study of all types of asset, financial
and intellectual property that are invested in objects of entrepreneurial and other activities, social
infrastructure for profit or social benefit [3].
At the same time, it is worth noting the difference in the interpretation of the concept of
"investment" by different scientific schools. Thus, according to the Austrian school of "marginal
utility", investments are considered as an exchange of satisfaction of needs of today to meet them
in the future.
According to Keynesian theory the investment – the current increase in the value of capital
assets as a result of the production activities of this period. At the same time, the scientist points
out the multidimensional concept of investment, namely: on the one hand, it is the value of
accumulated income for the purpose of accumulation and volume of resources, that is, potential
investment demand; and on the other hand – investments are in the form of expenses, which
determine the increase in the value of capital assets as implemented demand and supply [4].
Also, it is necessary to note the differences in the definition of the concept the "investment" at
the macro and micro levels. At the macroeconomic level investments constitute a part of aggregate
expenditures, namely: investment in fixed assets (construction, expansion and reconstruction of
new enterprises, equipment modernization, purchase of new machines and technologies, etc.);
investment in housing construction (purchase of new housing); investment in stocks (costs of
growth of inventories of enterprises). Consequently, investments form part of GDP that is not
consumed in the current period and can provide an increase in capital in the economy.
At the microeconomic level investments are considered as a process of creating a new capital
(means of production and human capital), that is, investing in an enterprise in order to maintain in
an appropriate condition, increase or modernize the means of production and increase capital [5, 6].
Existing approaches to the concept of "investment" with pointing out their defining
characteristics are given in Table 1.
It should be noted that the volume of investments and demand for them are influenced by many
factors. Thus, it should be considered the main factors and the essence of their influence, namely:
1. Norm of net profit. Growth of the norm of net profit leads to an increase in volumes of
investments.
2. Inflation fluctuations. As a result of inflationary fluctuations there is a depreciation of the
expected return on investment.
3. Share of savings in investor income. An increase in the share of savings in income increases
investment activity.
4. Bank interest rate. Growth of interest rates leads to a decrease in investment activity.
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5. The level of taxation. Increasing the level of taxation leads to a decrease in investment
volumes.
6. State investment policy. Favorable investment climate leads to intensification of investment
activity.
7. The level of investment attractiveness of the economic entity. The combination of many
factors forms the level of investment attractiveness of the entity with the increase of which there is
an increase in investment [16, 17].
Table 1
Definitions of the concept of "investment" and their defining characteristics
The content of the concept
An economic transaction that involves the acquisition of fixed assets, intangible
assets, corporate rights and securities in exchange for funds or property [7]
The current increase in the value of capital assets as a result of the production
activity of this period [8]

Defining characteristics

Capital increase

Economic resources aimed at increasing the company's real capital, that is to
expand or upgrade the production apparatus [9]
All types of asset property and intellectual property that are invested in the
objects of entrepreneurial and other activities which result in the creation of
profit (income) or social effect is achieved [10]
Long-term investments of various types of property, intellectual property and
Receiving income (social
property rights into objects of economic activity for the purpose of receiving
effect)
income (profit) or achieving another social effect [11]
Investing in any form of capital in one or another business for further increase or
preservation [12]
Acquiring some kind of good for the kind of income you can expect from him in
the future [4]
Advance accumulation
Refusal from money (values) now for a larger sum (possibly indefinite) value in
the future [13]
Expenditures aimed at creating new, reconstruction and expansion of existing
fixed assets operating in the branches of material production and non-productive
Expenses aimed at
sphere [14]
building up
Productive expenditures, that is, expenditures aimed at reproducing life, material
and spiritual goods as necessary conditions of human life in a society [15]

It should be noted that the most important problem of the implementation of investment
projects is their financing. Sources of formation of investment resources are divided into own,
involved and loan.
The main own sources of investment resources are profit and depreciation. For example, in
economically developed countries the current and capital expenses of economic entities account
for up to 30% of profit, while depreciation deductions are the main source of financing of
investments (up to 70%).
One of the involved sources is the emission of shares of the enterprise. Benefits of joint stock
financing of investment activity of economic entities is that the basic amount of necessary
resources comes at the beginning of the implementation of the investment project, that is, makes it
possible to finance new enterprises in which there are no yet profits, depreciation, no property on
bail in order to obtain a loan from the bank. It should be noted that in the structure of investment
financing in the industrialized countries with a market economy the largest share belongs to
shares.
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Loan sources of investment resources are used mainly to finance low risk investment projects
with clearly identified ways of successful project implementation. But at the present stage longterm bank lending is used very rarely.
Among the loan sources of investment resources there are relatively new and perspective types
of them: investment leasing and investment seleng.
Leasing – a special type of investment activity, according to which the lessor gives the lessee a
means for a certain period of time and for a fee with the right of ownership remains with the lessor
for the duration of the contract.
Investment seleng involves a bilateral agreement on property lease, according to which the
owner transfers seleng-companies the right to use and dispose of their property. At the same time,
he remains the owner, receives for this a separate fee and may at the first request to return his
property. Seleng – company involves and freely uses on its own the property or individual
property rights of citizens and legal entities. The subject of property may be separate objects,
property rights, land, enterprises, buildings, equipment, securities, money, etc.
At the same time, it is necessary to say that the use of the above mentioned sources of
investment resources has its advantages and disadvantages (Table 2).
Table 2
Advantages and disadvantages of using sources of investment resources
Types of sources of
investment resources

Advantages

ease and speed of engagement
high return on the criterion of the rate
of profitability of the invested capital
(no interest is paid in any of its forms)
Internal (own) sources of a significant reduction in the risk of
funding
insolvency and bankruptcy of the
enterprise
the complete preservation of
leadership in the hands of the
company's original founders

External (involved and
loans) sources of
financing

Disadvantages
limited volume of involving and hence
the possibilities of significant expansion
of investment activity under favorable
conditions of the investment market

the limited external control over the
efficiency of using own investment
resources that in the case of unskilled
management of them can lead to serious
financial consequences for the company
complexity of involving and
registration
high volume of possible involving that longer period of involving
can significantly exceed the amount of the need to provide appropriate
own investment resources
guarantees (on a fee basis) or pledges of
property
increasing the risk of bankruptcy due to
untimely repayment of received loans
higher external control over the
loss of part of the return on investment
efficiency of investment activity and
due to the need to pay a loan interest
the use of internal reserves of its
partial loss of control over the
increase
management of the company's activities
(in case of shareholding)

Thus, the main task of each economic entity is to evaluate the advantages and disadvantages of
each of the sources of investment and to form their optimal structure.
Depending on what sources are used during the investment there are the following main
methods of financing investment programs and projects:
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1. Full self-financing – investment activity is carried out only at the expense of own sources
and is used mainly for realization small real investment projects.
2. Shareholding – is usually used to realize large-scale real investment.
3. Credit financing – is used in most cases when investing in high-liquid real objects with a
high rate of return on investment. Also, this method can be used for financial investments provided
that their profitability is significantly higher than the interest rates.
4. Leasing or seleng – used in cases of lack of own funds for real investment as well as for
investments in real projects with a short period of operation or with a high degree of technology
variability.
5. Mixed financing – the use of various combinations of the mentioned above methods and can
be used for all forms and types of investments [18].
The financial potential of economic entities of the region is important as a powerful source of
effective regional development as a whole, consisting of:
- Ensuring the production of public goods in order to meet the needs of the population (goods,
services, etc.);
- Labor remuneration of the population;
- Formation (accumulation) of investment savings that, in turn, can be directed to the
implementation of regional projects.
In our opinion, the key point in ensuring the effective development of territories is to create a
favorable investment climate as a powerful engine for endogenous processes. In particular,
Varnaliy Z. says that development investment activity makes it possible to increase the business
activity and economic growth in the regional dimension, to increase the competitiveness of local
enterprises and their ability to withstand economic expansion from the outside, minimize global
risks for the economic complex of the region [19].
Moreover, we believe it is necessary to increase the attention to the domestic investor taking
into account the importance of investment processes for socio-economic development of both
regions and the country as a whole. Among the advantages of domestic investment there are such as:
- Better adaptation of domestic (local) investors to domestic (local) business conditions;
- Orientation of activity on the long-term perspective;
- Focusing investors' attention on the expansion of the domestic market;
- Focusing on the development of territorial infrastructure;
- Understanding that undesirable consequences of the activity will adversely affect them
themselves, and so on.
Additionally, it should be noted that among the most objective indicators of the real investment
climate in the region is the level of development of small and medium enterprises. Small business
can successfully solve socio-economic and political problems, such as unemployment, social
tension, lack of jobs, filling the consumer market with quality domestic goods. Comparing the
potential of small business development in the regions and the investment climate provides an
opportunity to detect linear dependence: the higher the potential, the more favorable the climate
for investing in this region. Therefore, investment policy needs to take into account the potential of
each region, identify the most attractive sectors of direct investment, and invest in educational
programs aimed at the development of self-employment.
At the same time it is necessary to point out the obstacles that prevent development the
investment activity of economic entities and in such way decreasing development of territories.
At the microeconomic level the main reasons for the deterioration of the investment climate
are:
- Raider capture of enterprises;
- Opacity of investment decisions and underestimation of assets of enterprises;
- Significant level of shadow economy;
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- Obstacles to licensing and registration of enterprises, allocation and legalization of property,
high costs for permits, etc.;
- Lack of a system of protection of intellectual property rights, private law, failure to protect
property rights in court, the complexity of conducting bankruptcy procedure of enterprises;
- Low business culture;
- Ineffectiveness of antimonopoly regulation;
- Significant dependence of enterprises on imports of fuel and energy resources;
- Lobbying for power interests;
- Lack of voting rights in majority shareholders [20].
On the way of development of investment climate of regions and country as a whole there are
such obstacles:
- Legal instability that causes low level of attractiveness of investment climate;
- Ineffective economic and investment state policy that causes the reluctance of many
economic entities to work legally;
- Low solvency of the majority of the population and a crisis of non-payment;
- Insufficient development of banking and insurance activities, investment funds;
- Low level of development of communication and infrastructure of the investment market;
- The non-regulation of land legal relations and the lack of a civilized land market that reduces
the effective use of investment resources, especially when implementing joint investment with a
non-resident.
Thus, existence of many problems on the way of development of investment activity demands
to develop and implement new effective approaches, namely:
- To promote the investment activity of economic entities by initiating and organizing the
provision of elements of market infrastructure (consulting groups, audit firms, marketing
companies) in the regions;
- To create in the region industrial and technological parks, territorial scientific and industrial
complexes as forms of integration of science with industry, to setup investment clusters and
investment platforms with the appropriate feasibility study of the need for such innovative
structures in the region on which to test business;
- To develop and maintain investment strategies for regional development taking into account
the existing advantages and needs of local economic entities.
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Аннотация
В статье проанализированы основные подходы к пониманию понятия "местные бюджеты", определены их роль и функции, исследованы особенности понятия "доходы местных бюджетов", а также
проанализированы основные принципы формирования доходов местных бюджетов. Представлен
анализ существующих проблем, указаны направления совершенствования и перспективы развития
процесса наполнения областного бюджета.
Местные власти являются инструментом решения местных проблем, осуществления общественных благ и услуг и обеспечения интересов территориальных сообществ. Финансовая децентрализация началась с принятия поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы. Это была передача дополнительных бюджетных полномочий и стабильных источников дохода для их реализации, а также
увеличение интереса органов местного самоуправления к увеличению доходной базы местных бюджетов. Местное самоуправление способно обеспечить надлежащее функционирование бюджетных
учреждений и самостоятельно решать вопросы развития общин, не прибегая к центральным органам
власти в отношении выделения дополнительных средств из государственного бюджета в настоящее
время.
Ключевые слова: местный бюджет, налоговые, неналоговые поступления, трансферт.
Abstract
The main approaches to understanding the concept of "local budgets" are analyzed, their role and
functions are defined, the specific features of the concept of "local budget revenues" are explored, and the
basic principles of revenue generation for local budgets are analyzed in the article. The analysis of existing
problems is presented, directions of perfection and prospects of development of process of filling of the
regional budget are specified.
Local authorities are an instrument for solving local problems, implementing public goods and services
and ensuring the interests of territorial communities. Financial decentralization began with the adoption of
amendments to the Budget and Tax Codes.
This was transfer of additional budget powers and stable sources of revenue for their implementation, and
enlargement of interest to local self-government bodies to increasing the revenue base of local budgets. The
local government is able to ensure the proper functioning of budgetary institutions and independently solve
issues of community development without resorting to the central authorities regarding the allocation of
additional funds from the state budget nowadays.
Key words: local budget, tax, non-tax revenues, transfers.

Социальные, экономические и политические преобразования способствовали демократизации общества и построения правового государства. В результате этих преобразований
был запущен механизм деятельности органов местного самоуправления с ориентацией на
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европейскую модель построения последних. Именно местные органы являются инструментом решения локальных проблем, реализацией предоставления общественных благ и услуг,
обеспечения интересов территориальных общин. Местное самоуправление является ключевым принципом, обеспечивающим взаимосвязь граждан и государства, гарантирует возможность участия местных жителей в государственном управлении.
Очень важным условием в обеспечении деятельности органов местного самоуправления
принадлежит местным бюджетам, представляющие собой самостоятельный структурный
элемент финансовой независимости региона.
Подходы к определению понятия местных бюджетов изменялись в течение последних
десятилетий под влиянием социально-экономических преобразований и политических факторов. Весомым политическим фактором, непосредственно влияющим на формирование и
развитие института местных бюджетов, является государственная форма правления. Форма
правления определяет организацию государственной власти и принципы функционирования
бюджетной системы. Так, до провозглашения независимости Украины, централизация власти определяла полновластие представительных органов – Советов. Тогда местные бюджеты
рассматривались как финансовая основа местных Советов, составная часть государственного бюджета. В новейшей научной литературе подходы к формированию определения существенно различаются.
Местные финансы, являясь составной частью финансовой системы государства, направленные на накопление и использование средств для содержания своего аппарата и на исполнение возложенных функций. Поэтому, ученые в рамках данной мысли указывают на роль
местных финансов в глобальных общегосударственных масштабах.
Особенностью местных бюджетов является и то, что все их звена органично связаны не
только между собой, но и с учреждениями и предприятиями всех форм собственности, функционирующих на территории региона. Эта связь проходит через два основных канала распределения созданной стоимости – поступлениями в бюджет и финансированием из бюджета. Совокупность особенностей распределительных отношений, возникающих в процессе
формирования и использования местных бюджетов, дает возможность выделить их из
местных финансов и бюджетной системы страны в отдельную экономическую категорию.
К местным бюджетам, в соответствии с п. 34 ч. 1 статьи 2 Бюджетного кодекса Украины,
принадлежат:
1) бюджет Автономной Республики Крым;
2) областные и районные бюджеты;
3) бюджеты местного самоуправления.
Бюджетами местного самоуправления признаются бюджеты территориальных общин
сел, их объединений, поселков, городов (в том числе районов в городах) [1].
Стоит отметить, что главным должно быть не столько определение понятия "местные
бюджеты", сколько их предназначение – обеспечение местными органами власти возложенных на них функций и задач. Продолжая эту мысль, предлагаем для определения сущности местных бюджетов использовать комплексный подход и рассматривать местный бюджет не по одному из его назначений, а с разных сторон. Однако не можем полностью согласиться с предлагаемым утверждением относительно занижения важности освещения
сущности и считаем, что само определение местных бюджетов как экономически важной
категории должно раскрывать и объяснять их назначение, то есть быть определяющим. Особенности комплексного подхода изобразим с помощью рисунка 1.
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Местный бюджет
Экономическая категория
Экономические отношения по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов органами местного самоуправления в целях выполнения предусмотренных функций
Правовая категория
Нормативно-правовой акт, определяющий структуру, состав, объем доходов и расходов
через основные направления финансирования
Бюджет административно-территориальной единицы
Часть бюджетных отношений, обусловленная определенным административнотерриториальным делением и бюджетным строем государства
Инструмент перераспределения общественного продукта
Перераспределение общественного продукта между различными социальными группами
населения и различными видами деятельности для реализации пропорциональности развития территорий
Система отношений
Предусматривает взаимодействие таких звеньев: местный бюджет, государственный
бюджет, население, предприятия, бюджеты разных уровней
План доходов и расходов
Смета доходов и расходов соответствующей территориальной единицы, которые
запланированы для финансирования социально-бытовой инфраструктуры и мероприятий,
предусмотренных планами социально-экономического развития
Составлено автором
Рис. 1. Комплексный подход к определению местных бюджетов

Каждое явление или институт призваны выполнять определенную роль. Так, роль
местных бюджетов заключается в том, что они являются:
- фактором финансовой стабильности и социально-экономического развития региона;
- инструментом финансового выравнивания и регулирования;
- механизмом распределения общественного продукта;
- финансовой основой осуществления функций органов местного самоуправления;
- планом существования финансовых ресурсов территории [2].
Из определения роли местных бюджетов можно выделить и функции. Как экономическая категория местные бюджеты выполняют основные функции: распределительную, контрольную, регулирующую и стимулирующую (рис. 2).
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Функции местных бюджетов, как экономической
категории

Распределительная функция заключается в распределении через местные
бюджеты общественных фондов потребления между отдельными слоями
населения.
Контрольная функция реализуется в форме финансового контроля правильности
и полноты взимания налогов и сборов, мобилизации других доходов;
соблюдения бюджетных процедур на всех стадиях бюджетного процесса.

Регулирующая функция. Местный бюджет играет важную роль, влияя на
состояние местной экономики. Размеры местного бюджета, величина налоговой
нагрузки и структура бюджетных расходов определенным образом влияют на
динамику производства, тенденцию занятости и в целом социальноэкономическое положение соответствующей территории.
Стимулирующая функция осуществляется через налоги, налоговые льготы,
объемы и направления расходов местных бюджетов. Таким образом, создаются
благоприятные условия для развития местной инфраструктуры, а также тех
отраслей, которые имеют решающее значение для удовлетворения потребностей
населения.

Составлено автором
Рис. 2. Функции местных бюджетов, как экономической категории

Как отдельная экономическая категория, доходы местных бюджетов выражают сферу
экономических отношений общества, которая связана с формированием, распределением и
использованием финансовых ресурсов регионального уровня и используется местными
органами власти для обеспечения текущих и перспективных задач развития региона [3, с. 372].
Состав доходов местных бюджетов, формы мобилизации ресурсов в местные бюджеты
зависят от системы и методов хозяйствования, а также от задач, решаемых обществом в тот
или иной период. Совокупность всех видов доходов местных бюджетов, которые формируются разными методами, их взаимосвязанное применение составляет систему доходов
местных бюджетов. Эта система призвана решать не только фискальные, но и регулирующие задачи: стимулировать рост производства и повышение его эффективности, обеспечивать социальную защиту населения и развитие социальной сферы. В современных условиях
доходы местных бюджетов должны позволять в полном объеме решать задачи, возложенные на органы местного самоуправления [4, с. 24]. Поэтому весьма важным является вопрос
структурных элементов доходов местного бюджета (рис. 3).
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Налоговые поступления

Трансферты

общегосударственные налоги;
общегосударственные сборы;
местные налоги;
местные сборы.

Доходы от операций
с капиталом

Неналоговые
поступления

доходы от собственности и
предпринимательской деятельности;
административные сборы и платежи,
доходы от некоммерческой
хозяйственной деятельности;
другие неналоговые поступления.

Составлено на основании источников: [1]
Рис. 3. Состав доходов местных бюджетов

Стоит отметить, что общепринятых принципов формирования доходов местных бюджетов, а также бюджетов органов местного самоуправления в современной литературе не
существует. Поэтому целесообразно сформулировать принципы наполнения доходной части бюджетов на локальном уровне, основываясь на общепринятых принципах построения
бюджетной системы государства, указанных в Бюджетном кодексе Украины, Европейской
Хартии о местном самоуправлении.
Согласно принципу демократичности органы местного самоуправления должны быть
реально независимыми при планировании, формировании, утверждении, анализе и осуществлении прогноза объемов доходов местных бюджетов административно-территориальных
единиц, что, соответственно, будет стимулировать их к поиску наиболее оптимальных источников формирования доходов местных бюджетов.
Согласно принципу директивности, правом на определение состава налоговых и неналоговых поступлений, их ставок, объемов поступлений межбюджетных трансфертов владеет
государство. В то же время это должно происходить на основе справедливости, беспристрастности, объективности, учета интересов и уровня социально-экономического развития
административно-территориальных единиц.
Принцип разделения доходов на налоговые, неналоговые и межбюджетные трансферты
предполагает существование различных методик их расчета. Так, налоговые поступления
формируются с помощью налогового механизма, неналоговые поступления – с необяза-
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тельных поступлений, межбюджетные трансферты поступают от бюджетов высшего уровня
в законодательно определенном объеме.
Действие принципа разделения доходов на собственные и закрепленные основывается на
следующих положениях: собственными доходами местных бюджетов являются законодательно определенные виды поступлений, что является собственной финансовой базой органов местного самоуправления. Закрепленные доходы, согласно действующему законодательству, являются собственными доходами государственного бюджета, которые на определенный период закреплены за местными бюджетами, и государство обладает правом изъять
их полностью или частично обратно. Соответственно, в такой ситуации основное внимание
должно акцентироваться на собственных доходах.
Учитывая основные положения принципа соответствия доходов местных бюджетов объемам функций органов местного самоуправления, стоит отметить, что величина поступлений в местные бюджеты соответствует задачам, реализуемых за их счет.
Согласно с действующей практикой формирования доходов местных бюджетов, органам
местного самоуправления не хватает объемов собственных доходов и закрепленных, поэтому государство вынуждено оказывать им финансовую помощь в виде межбюджетных трансфертов.
Характерным признаком принципа полноты является то, что все виды поступлений полностью зачисляются в местные бюджеты в соответствии с действующими нормативноправовыми актами органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления.
Принцип материальной заинтересованности в поисках резервов по увеличению объемов
доходов местных бюджетов предусматривает следующее: при перевыполнении плана мобилизации доходов остаются свободные остатки бюджетных средств на финансирование дополнительных функций, не предусмотренных решениями о местных бюджетах. Таким образом, органы местного самоуправления будут получать дополнительные финансовые возможности для расширения своих полномочий, например, для финансирования дополнительных региональных или местных программ развития, осуществляемых на их территории.
Через контроль со стороны соответствующих органов за правильностью формирования
фондов денежных средств органов местного самоуправления реализовываться принцип
контроля, а принцип гласности – через информированность членов территориальной общины по показателям источников, объемов доходов соответствующих местных бюджетов и
отчетов об их выполнении.
Относительно действия принципа реальности, то нужно отметить, что формирование
доходов местных бюджетов основывается на реальных показателях экономического и социального развития государства и его административно-территориальных формирований.
Существование единой правовой базы, единой бюджетной классификации, единых
форм, методов, подходов по формированию доходов местных бюджетов всех уровней, единого порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности предусмотрено условиями применения принципа единства.
Действие принципа планомерности характеризуется тем, что объемы доходов местных
бюджетов на следующий год рассчитываются в процессе бюджетного планирования на
основе плановых и прогнозных показателей социально-экономического развития, как отдельной административно-территориальной единицы, так и государства в целом.
Системный подход к формированию доходных частей местных бюджетов с учетом всех
факторов системы в тесной взаимосвязи с базовыми данными предусмотрено основными
положениями принципа системности.
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Действие принципа стабильности предполагает, с одной стороны, стабильные показатели объемов и источников доходов, а с другой – стабильные темпы прироста поступлений с
учетом задач и функций, осуществляемых органами местного самоуправления.
Согласно принципу ответственности участники бюджетного процесса ответственны за
свои действия или бездействие на каждой стадии бюджетного процесса.
При соблюдении определенных принципов обеспечиваться оптимальная взаимосвязь
между различными уровнями местных бюджетов, между государственным и местными
бюджетами.
Необходимость финансовой стабильности нашего государства устанавливает совершенно новые задачи в области межбюджетных связей, где оптимизация и упорядочение последних должны решить значительные финансово-экономические и политические проблемы.
Совершенно новые аспекты в формировании объемов межбюджетных трансфертов выработали перспективы объективного и незаангажированного выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. В 2015 году Бюджетный кодекс Украины определил новые разновидности межбюджетных трансфертов, в частности базовую и стабилизационную дотацию,
реверсную дотацию из местного в государственный бюджет, образовательную и медицинскую субвенцию, субвенцию на подготовку рабочих кадров, субвенцию на обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ. Также было реформировано процесс балансировки расходов и доходов с помощью принципиально новой системы
выравнивания налогоспособности территорий.
Финансовая устойчивость местного бюджета определяется под влиянием внутренних и
внешних факторов и в стабильности не только всей совокупности денежных фондов, но и
каждого фонда в отдельности.
1. Оценка современного состояния и возможностей развития региона на примере
Волынской области было сформировано по приведенной форме SWOT-анализа.
2. Сильные стороны:
- готовность местных органов власти к решению вопросов территориальных общин;
- факт наличия программ развития региона;
- определенность экономических приоритетов среди многообразных финансовых
поступлений.
3. Слабые стороны:
- нестабильность законодательной базы;
- отсутствие надлежащего количества собственных финансовых ресурсов;
- дефицит эффективного и действенного планирования бюджета;
- невысокий уровень услуг, предоставляемых местными органами власти;
- бюджет развития области;
- финансовая нестабильность в государстве, высокий темп инфляции;
- отсутствие системы оценок потребности расходов на региональном уровне образует разногласия между различными властными уровнями по проблемам бюджета.
4. Возможности:
- удобная регуляторная политика государства;
- взвешенная налоговая политика;
- внесение изменений в законодательные акты, в частности, налогового, таможенного, бюджетного;
- улучшение работы органов власти на местах;
- привлечение научно-технического развития в финансово-бюджетную сферу;
- непрерывное информирование жителей о проведении общественных заседаний по
бюджетным вопросам;
159

- децентрализация управления;
- рост положительного имиджа государства в мировом сообществе;
- реформирование местных финансов;
- разработка и внедрение стратегий развития региона;
- производство общегосударственных и региональных информационных систем о
регионах, их потенциале и потребностях, а также о территориальных общинах.
5. Угрозы: анализ основных опасностей финансовой безопасности региона осуществлено в таблице 1.
Таблица 1
Основные опасности финансовой безопасности региона
Внешние
- высокий уровень безработицы, отсутствие прожиточного минимума для отдельных категорий населения, большая разница между минимальной и максимальной ЗП;
- несовершенство и постоянные изменения бюджетного законодательства и процесса;
- инфляционные ожидания и высокая инфляция;
- значительное колебание курса валют;
- неэффективная система контрольно-надзорных
институтов по финансовой системе;
- чрезвычайно высокий уровень тенизации экономики;
- непоследовательность, а потому и неэффективность
политики децентрализации;
- постоянный рост цен на основные энергоносители и
отсутствие их альтернатив;
- неурегулированность и нестабильность финансового
рынка;
- сосредоточение значительных финансовых ресурсов
в государственном бюджете;
- уменьшение налогового потенциала региона;
- отсталость научно-технического прогресса в регионе;
- низкая конкурентоспособность национальных товаров и услуг;
- отсутствие ожидаемых результатов государственных
заказов являются системообразующими для региона и
способствуют развитию экономики региона.

Внутренние
- несовершенна процедура бюджетного планирования и механизм составления бюджета;
- большой процент доходов принадлежит
межбюджетным трансфертам, что сильно
ограничивает финансовую состоятельность
местных органов;
- низкий уровень привлечения инвестиций в
деятельность субъектов хозяйствования;
- неприсутствие местных бюджетов в воспроизводственном процессе экономики;
- низкое стимулирование органов местного
самоуправления в процессе
увеличения доходов бюджета и наращивания экономической мощи;
- низкая эффективность использования
контроля и аудита как действенных форм
анализа формирования местных бюджетов;
- сокращение объемов производства и увеличение количества убыточных предприятий;
- высокие проценты по кредитам и учетная
ставка НБУ;
- ухудшение финансовой дисциплины распорядителей бюджетных средств;
- низкое использование налогового потенциала региона.

Составлено на основании источников: [5, 6, 7]

Доходы местных бюджетов является основой финансовой базы местных органов самоуправления. Именно поэтому они являются основой финансовой самостоятельности. Поэтому особое внимание должно быть направлено на осуществление эффективного финансового выравнивания, решение вопросов по укреплению доходов и реформированию налогообложения (рис. 4).

160

Факторы укрепления финансовой базы местных бюджетов
Стимулирование местных органов власти к
наращиванию собственной доходной базы
Укрепление финансовой базы местного
самоуправления
Сокращение территориальной
асимметрии

Совершенствование механизма
предоставления межбюджетных трансфертов

Обеспечение сбалансированности
местных бюджетов

Обеспечение местных бюджетов доходными
источниками для выполнения собственных и
делегированных государством финансовых
обязательств

Повышение качества управления
местными финансами

Создание долгосрочных стимулов к
повышению качества управления местными
финансами

Составлено на основании источников: [5, 6, 7]
Рис. 4. Факторы влияния укрепления финансовой базы местных бюджетов

Реализовать поставленные задачи можно путем:
- использования современного инструмента управления;
- обеспечения защиты государственными администрациями прав инвесторов, их инвестиций и стабильности факторов ведения бизнеса;
- увеличения перечня личных доходов местных бюджетов;
- исследования закономерностей рынка финансовых ресурсов местного бюджета и дальнейшее выделение наиболее эффективных методов по их привлечению; развитие рынка
муниципальных ценных бумаг;
- пропаганды перспектив и обоснования преимуществ создания хозяйственной деятельности в форме промышленного округа, что будет способствовать активизации инвестиционной деятельности в регионе;
- комплексного реформирования местной экономики для создания качественно новых и
эффективных производственных мощностей, увеличения количества рабочих мест и налогоспособности соответствующего региона;
- действенного контроля бюджетного процесса и процесса его выполнения;
- уменьшения количества субъектов хозяйствования, которые уклоняются от уплаты налогов и, вследствие этого, роста доходов в соответствующие бюджеты территориальных
общин;
- стимулирования местных органов к участию в межрегиональных и международных
проектах, проведения симпозиумов и конкурсов лучших предложений и работ по вопросам
решения местных проблем, предусматривающих привлечение средств международной технической помощи;
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- разработки нового и эффективного механизма государственного заказа, а также функций и задач местных государственных администраций по их проведению и использованию;
- применения фискальных методов для стимулирования привлечения инвестиций, в том
числе путем установления налоговых льгот для хозяйствующих субъектов (например частичное или полное освобождение от уплаты налогов на период реализации инвестиционных
проектов);
- противодействия теневой экономике, которая является паразитирующим явлением не
только для государственного, но и для местных бюджетов;
- совершенствования системы и увеличения инструментов для учета особенностей региона при расчете объема межбюджетных трансфертов.
Одним из путей увеличения доходной части местных бюджетов из-за увеличения налоговых поступлений, поступлений от получения лицензий, патентов является повышение
бизнес-активности в регионе (рис. 5).

Улучшение бизнес-климата
Улучшить
информационную
поддержку
бизнеса

Усовершенствоват
ь инфраструктуру
бизнеса

Улучшение инвестиционного климата
Развить
систему
поддержки
бизнеса

Создать
материальную
инфраструктуру
для инвестиций

Создать
нематериальную
инфраструктуру
для инвестиций

Составлено на основании источников: [7]
Рис. 5. Повышение бизнес-активности как один из путей
увеличения финансовых ресурсов местных бюджетов

Стимулирование налоговых и других поступлений в местные бюджеты, получаемых от
бизнес-структур, органы местной власти могут осуществлять двумя основными путями:
1) интенсивным – за счет развития малого и среднего бизнеса региональных компаний и
создание условий для развития и расширения субъектов предпринимательства;
2) экстенсивным, то есть за счет привлечения к административно-территориальному образованию предприятий из других регионов или иностранных компаний на взаимовыгодных условиях, с поправкой, что определенные налоговые платежи или другие сборы
должны будут уплачиваться в соответствующий бюджет [8, с. 20].
Первый путь предполагает не только снижение бюрократических преград по перерегистрации субъектов предпринимательства при увеличении их доходов и расширении, но и
обеспечение органами местной власти и самоуправления всестороннего развития инфраструктуры (построение и реконструкция дорог и средств коммуникации, гибкая система подготовки и переподготовки кадров, улучшение медицинского обслуживание и т.п.).
Экстенсивный способ увеличения доходной части местных бюджетов предусматривает:
создание привлекательного инвестиционного климата и, как следствие, привлечения
прямых инвестиций, в том числе и иностранных; регистрацию филиалов и представительств по месту их расположения и уплату налоговых обязательств в бюджет соответствующего уровня.
В настоящее время в основном применяется способ формирования местных бюджетов
"от достигнутого уровня". По нашему мнению, такой порядок расчета доходов местных
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бюджетов не раскрывает потенциал соответствующей административно-территориальной
единицы.
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Аннотация
В статье представлена краткая характеристика развития рынка денежных платежей на электронной основе. Выявлены основные тенденции роста отдельных сегментов глобального рынка денежных
он-лайн платежей. Выделены и систематизированы объективные барьеры, препятствующие развитию
электронных денежных платежей в Украине. Такими барьерами определены: инфраструктурные,
социокультурные, институционно-правовые. Обосновано, что для разных групп субъектов (государства и экономических агентов) формируются различные преимущества и риски использования электронных денежных средств.
Abstrakt
The short description of development of market of electronic money payments is presented in the article.
The main trends of rise of separate segments of global market of are brought out electronic money payments.
The objective barriers preventing the development electronic money payments in Ukraine are picked out and
systematized. Such barriers are industrial, social and cultural, legislative. It is proved that different
advantages and risks of using electronic money payments are formed for different groups of subjects (country
and economic agents).

Бурное развитие и широкое проникновение электронно-вычислительных машин и технологий в финансовые системы повлекло за собой появление специализированных автоматизированных электронных систем и программных продуктов для ведения не только текущих счетов клиентов, но и для широкого круга финансовых трансакций. Следовательно,
появилось и понятие "электронных денег", которое не перестаѐт широко обсуждаться в
кругу ученых и практиков.
В Украине развитие безналичных денежных платежей на электронной основе приобретает особенную актуальность, в частности в формате реализации проекта "Cashless
economy", внедрѐнного Национальным банком Украины, который является частью Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года [1]. Соответвенно
существует взаимосвязь между развитием социально-экономических систем и состоянием
рынка электронных денежных платежей.
В первую очередь, следует различать электронные деньги по их видам: фиатные (государственные) и нефиатные (частные) денежные единицы. Электронные фиатные деньги
обязательно имеют выражение в государственной валюте страны и являются элементом
национальной платежной системы. Государство гарантирует пользователям функционирование фиатных денег на законодательном уровне. Соответственно, эмиссия, обращение и
погашение электронных фиатных денег происходят по правилам национальных регуляторов финансовых рынков. Именно электронные фиатные деньги специалисты FATF относят
1
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к "электронным деньгам". Следовательно, по утверждению FATF, электронные деньги являются механизмом цифрового перевода фиатной валюты, то есть они используются для
электронного перевода валюты и имеют статус законного платежного средства [2, с. 8].
Кратко очертим опыт стран, которые достигли наибольшего развития в организации денежных расчетов на электронной основе. По данным Банка Международных Расчетов
(дальше – МБР), самым активным регионом роста электронных платежных инструментов
является Азия (Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Малайзия), где рост платежей с использованием электронных денег в стоимостном выражении составлял более 20% ежегодно [3,
с. 19]. Благодаря тому, что страны еврозоны имеют достаточно развитую инфраструктуру
для приема платежных карт, примерно 65% выпущенных электронных денег реализовано
на основе электронных запоминающих устройств (смарт-карт).
На рынке электронных денег в ЕС приобрели развитие два типа систем электронных денег. Первые – созданы банками – используют смарт‐карты по схеме электронного кошелька, а также соответствующую инфраструктуру, принимающую платежные карты (национальные платежные системы Proton в Бельгии и Chipknip/OV‐Chipkaart в Нидерландах).
Вторые – системы электронных денег, которые используют онлайн‐схемы (наибольшей
является система Moneybookers в Великобритании и система PayPal). Такие системы осуществляют платежи на пользу Интернет‐торговцев и переводы электронных денег между
физическими лицами с помощью электронной почты. Также в ЕС развиваются системы,
использующие телекоммуникационные сети для перевода электронных денег. Эти системы,
как правило, позволяют пользователям переводить и получать деньги, платить торговцам и
торговым автоматам, а также загружать цифровой контент при помощи мобильных телефонов. Платежи осуществляются без использования заранее оплаченных средств оператора
мобильной связи, но при помощи специального счета эмитента электронных денег. Примером такой системы является Luup (Норвегия), в которой электронные деньги используются
для расчетов с торговыми автоматами, счетчиками на автостоянках, для покупки цифрового
контента и платежей за телекоммуникационные услуги и тому подобное [3, с. 21]. По
данным [4] в Великобритании и США доминируют платежи пластиковыми картами (11% и
17% соответственно). В США потребители ежегодно тратят on-line 46,6 млрд. евро. В других регионах более весомую долю рынка занимают альтернативные платежи (Alternative
Payments – АР). Лидером является Германия – 66% покупок в сфере электронной коммерции (45 млрд. евро) в этой стране осуществляются с помощью AP. Популярность пластиковых карточек при оплате в Интернет здесь достаточно низкая, в то же время как потребители любят использовать off-line переводы, а способ прямой дебетовой оплаты занимает
28% рынка Германии. Таким образом, значительному распространению электронных денежных платежей в странах-лидерах способствовало, в первую очередь, развитие платежной инфраструктуры.
Определѐнный интерес представляет опыт развивающихся стран, а именно из-за малого
количества традиционных банковских учреждений. Население стран Азии и Африки остается вне рынка банковских услуг, зато все большую популярность завоѐвывают инновационные платежные услуги операторов мобильной связи. Так, пользователь мобильной связи
может использовать средства на предоплаченном счету для осуществления платежей в розничной торговле, а также для их перевода другим пользователям. Например, в Кении компания Safaricom, используя систему M – PESA, предоставляет возможность конвертации
средств в наличные деньги при уплате определенной комиссии [3, с. 25].
В России развитие платежей на электронной основе происходит именно в сегменте онлайн платежей, а наибольшими компаниями являются WebMoney, Yandex.Money, QIWI. По
обзорным данным мировой рынок электронных платежей растет быстро: в 2015 году он
достиг отметки в 1,66 трлн дол., увеличившись на 14 сравнении с 2014 годом [5]. Причем,
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альтернативные способы оплаты, такие как электронные кошельки, обошли пластиковые
карты, став наиболее популярным способом онлайн-платежей. В настоящее время самыми
популярными среди альтернативных видов платежей стали электронные кошельки PayPal,
AliPay, Яндекс.Деньги и их аналоги. Международная аналитическая компания Worldpay
изложила ожидание, что до 2019 года объем платежей через eWallets (электронные кошельки) составит 647 млрд. долларов или 27,6% всего рынка, тогда как на кредитные карты придется 577 млрд. долларов или 24,9% рынка. Дебетовые карты займут третье место по популярности, а их часть будет достигать 17,2%.
По состоянию на начало 2018 года в Украине право осуществлять выпуск электронных
денег имеют 18 банков, 4 из которых пользуются платежной системой ПРОСТІР (ребрендинг Национальной системы массовых электронных платежей), 10 – платежной системой
Visa, 12 – MasterCard, 2 – собственными платежными системами ("Макси", "ГлобалМани",
по 1 банку – используют систему "FORPOST", которая имеет отношение к Укрпочте, а также "ЕЛЕКТРУМ") [6].
Рынок электронных денег Украины ежегодно увеличивается, однако общий его объем
пока не такой значительный как в Европе. Влияние на его рост имеют мобильные операторы и быстрорастущий рынок электронной коммерции. Прежде всего, электронные деньги
– это удобный и современный способ мгновенных расчетов с использованием электронного
кошелька в интернет-магазинах, для оплаты работы фриланс-специалистов.
Оценка рынка электронных платежей в Украине является приблизительной, поскольку
значительный объем операций осуществляется вне пределов национальной платежной системы. По статистике НБУ, в 2016 году общее количество учетных записей пользователей
электронных кошельков в Украине составили 40 миллионов, из них активны больше половины (26,5 миллиона). Общая сумма операций, на которую пользователи осуществили операций по оплате товаров в Интернете, достигла 3,2 млрд. грн.
По состоянию на 1 января 2016 года в обращении в Украине находилось электронных
денег в сумме 30,9 млн. грн., а состоянием на 1 января 2017 года уже 40,5 млн. грн. В то же
время, за 2014 год их было выпущено всего на 12,5 млн. грн, то есть за указанный период
их объем вырос почти в 3,2 раза.
Следует отметить, что на рынке электронных платежей в Украине происходит первое
кризисное изменение партнерского банка. Фидобанк, который был признан неплатежеспособным, был эмитентом системы электронных денег MoneXy. В этом банке на начало 2016
года находилось в обращении 12,4 млн. грн электронных денег. Ситуация усложняется тем,
что на кошельках MoneXy остались средства клиентов, для которых не существует никаких
гарантий, ведь средства обеспечения эмиссии электронных денег не подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По информации Forbes, речь идет о 12
млн. гривен. Средства содержатся на анонимных кошельках, на которых, согласно требованиям НБУ, может храниться до 14000 гривен. Эти деньги могут быть идентифицированы
только по номеру телефона, на который происходила регистрация кошелька. В настоящее
время система электронных денег MoneXy продолжает поиски нового партнерского банка
[7].
За весь 2016 год было зарегистрировано электронных кошельков 45,7 млн., а объем операций представлял 2,9 млрд. грн (за аналогичный период 2015 года – 1,1 млрд. грн). Несмотря на быстрый рост рынка виртуальных валют, в Украине существуют объективные
причины, которые сдерживают развитие, в первую очередь, электронных фиатных денег.
По результатам обнародованных исследований Национального банка Украины, можно
выделить основные барьеры, которые сдерживают реализацию проекта "Cashless economy"
(рис.1):
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Барьеры, препятствующие развитию электронных денежных платежей
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* разработано авторами на основе данных НБУ [1]
Рис. 1. Систематизация барьеров, препятствующих развитию электронных
денежных платежей в Украине*

Современные финансовые рынки являются глобальными и полностью формируются под
воздействием информационно-коммуникационных технологий, и следовательно, рынок
виртуальных валют (криптовалют) динамически развивается. Альтернативные платежные
средства приобретают все большую популярность на международном рынке платежных
услуг. Как следствие, постоянно появляются новые формы и элементы финансовой инфраструктуры, в частности виртуальные банки, финансово-технические компании, международные системы электронных денег и отдельные он-лайн биржи.
Электронные нефиатные деньги являются электронными единицами выражения стоимости, которыми можно торговать в цифровом формате. Именно их специалисты FАТF
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называют "виртуальной валютой". Виртуальная валюта не имеет официального статуса
законного платежного средства, не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией. Как особенное средство выражения стоимости она являет собой: средства обмена; расчетные денежные единицы; средства сбережения стоимости. Кроме того, виртуальные валюты не подлежат обмену одна на другую.
Соответственно, уровень контроля и регулирования государственными органами таких
платежных систем в разных странах существенно различается. Часто негосударственные
платежные системы привязывают свои электронные нефиатные деньги к курсам мировых
валют, однако государства никоим образом не обеспечивают надежность и реальную ценность таких стоимостных единиц.
Возникновение значительного количества разработчиков цифровых валют, а также компаний, которые выпускают оборудование для обслуживания майнинга криптомонет, наталкивает на мысль, что виртуальный рынок является новым коммерческим проектом. Его
цель не отличается от призвания обычного рынка товаров – получения прибыли, а стартапы
ведут между собой своеобразную конкурентную борьбу за потребителя. Именно этим можно объяснить то, наиболее перспективным направлением использования самой распространенной криптовалюты Bitcoin (дальше – BTC) являются спекулятивные операции и игра на
курсах. Ценность этой валюты определяется исключительно балансом спроса и предложения на виртуальных биржах, таких, как MT.Gox, BitStamp, BTC – E, Mcxnow, Cryptsy и
Vircurex. Однако 80% транзакций идут через MT.Gox, где все участники сопоставляют
курсы валют. Можно сделать вывод, что MT.Gox является центром для торговли BTC, которая частично свидетельствует о централизации, а сама биржа очень активно влияет на
курс BTC, объем которого на бирже составляет сотни миллионов долларов, тогда как общее
мировое обращение – 15 млн дол. США в день. Именно на таких обьѐмах очень легко манипулировать курсом.
Отметим, что несмотря на значительное количество сгенерированных криптовалют (по
разным источникам их количество превышает 1000), существенного влияния на общий
рынок криптовалют это не оказывает. По данным ресурса CoinMarketCap.com [8] только 11
криптовалют превышают 0,1% объема BTC и только 3 валюты превышают 1% его объѐма
[9, с. 116]. Общая структура рынка криптовалют представлена на рис. 2.
2.50%

4.50%
16%

77%

Bitcoin
*

Ripples

Litecoin

Інші

составлено на основе данных источника [9, с. 116]
Рис. 2. Структура рынка основных криптовалют, %*
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Следует отметить, что динамика этого рынка является неустойчивой, и указанные доли
могут чуть ли не ежедневно колебаться. Несмотря на это, в настоящее время рынок криптовалют достаточно успешно функционирует, а на соответствующих Интернет-ресурсах можно проанализировать динамику спроса, предложения и стоимости около 1171 криптовалюты [8].
Вместе с тем, этот рынок характеризуется высокой степенью волатильности, о чем свидетельствует изменение данных его капитализации в динамике (табл. 1).
Из данных, представленных в таблице, очевидно, что виртуальные валюты достаточно
распространились. Лидером рыночной капитализации среди наиболее используемых криптовалют остаѐтся BTC, в то время как другие криптовалюты достаточно нестабильны. За
свою историю стоимость даже этой криптовалюты несколько раз резко повышалась, а потом так же резко падала. В целом, с момента создания биткойна криптовалюта подорожала
в 200000 раз: из 5 центов в 2009 г. до 10795,2 дол. в 2018 г. До того как в 2011 г. стало известно о существовании новой платежной системы и появилась возможность "поменять"
BTC на реальную валюту, то его курс не превышал 10 долл. США. Увеличения транзакций
в этой валюте при онлайн-платежах между пользователями персональных компьютеров
спровоцировало соответственно и увеличение спроса.
Таблиця 1
Динамика рынковой капитализации наиболее распространенных виртуальных валют,
долларов США*
Наименуванне
криптовалюты
Bitcoin
Bitcoin Cash
Ripple
Litecoin
Namecoin
Dogecoin
NXT
Peercoin
DashCoin
Ethereum

Год
создания
2009
2017
2011
2011
2011
2013
2013
2012
2014
2015

Капитализация состоянием на
май 2014 р.
5 589 826 960
46 094 278
296 244 740
17 790 984
13 262 015
30 930 310
15 656 475
11 078 771
-

ноябрь 2015 р.
4 794 826 646
140 906 605
135 222 929
3 508 824
14 055 914
5 952 013
8 554 580
13 041 558
72 552 099

ноябрь 2016 р.
11 757 862 678
266 582 639
189 669 510
3 027 814
23 253 215
6 286 716
6 244 123
60 563 964
794 469 346

февраль 2018 р.
183 232 401 860
25 766 954 583
44 796 233 008
12 130 716 243
46 347 157
746 565 262
252 050 682
101 727 877
609 438
91 849 058 742

* составлено на основе данных источников: [8; 10, с. 827; 11, с. 82]

Состоянием на 1 апреля в 2013 г. цена BTC достигла отметки 100 долл. За этот же месяц
курс первой мировой криптовалюты изменился до 238 долл. В январе в 2014 г. стоимость
одного биткойна представляла 1151 долл. Однако с января по декабрь в 2014 г. цена BTC
снизилась на 73% и опустилась к отметке 316 долл. Одной из причин падения курса криптовалюты считается широкое ее распространение на "черных рынках" в Интернете, запреты
со стороны государств (например, в России и в Японии) и банкротство биржи MT.Gox [11,
с. 83]. В начале 2015 г. стоимость одного BTC выросла почти до 317 долл. Но за следующие
2 недели она резко снизилась на 43% до 177 долл. Резкое падение курса было предопределено значительным увеличением объема продаж BTC на рынке в результате взлома биржи
BitStamp. С января по сентябрь в 2015 г. стоимость одного биткойна колебалась в районе
250 долл., тогда как с середины сентября наблюдался стабильный рост стоимости этой
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криптовалюты и уже 30 октября в 2015 г. она достигла 300 долл. На 14 декабря в 2015 г.
цена BTC достигла максимального показателя за весь год – 435 долл.
Состоянием на 4 января в 2016 г. стоимость одного биткойна составляла 443 долл. В течение всего года курс BTC постепенно рос и уже 13 января 2017 года он повысился до 796,4
долл. За 2017 год состоялся невероятный рост курса – до 18737 долларов за биткойн состоянием на 18 декабря. К февралю (в частности, состоянием на 18 февраля 2018 г.) курс биткойна по отношению к доллару снизился и представляет, как отмечалось выше, 10795,2
долларов США за 1 BTC [8].
Анализируя данные электронных сервисов, которые публикуют в реальном режиме времени состояние виртуального рынка криптовалют, можно сделать выводы, что постепенно
растет как количество дневных транзакций среди цифровых валют, так и их общий объем.
Несмотря на такую популярность использования криптовалюты, ее курс и будущее зависит от доверия к ней. Практика показывает, что разные информационные атаки (например, слухи о хакерском взломе системы) способны сильно обрушить курс биткойна, как и
ограничение на его использование. Так, запрет на использования биткойна в Китае, понизил
курс на 40%.
Впрочем, интерес к криптовалютам возрос. Сегодня мировые компании уже начали активно инвестировать в развитие новой системы. Так, лидер рынка онлайн-платежей PayPal
имеет партнерские отношения с такими крипто-компаниями, как BitPay, GoCoin и Coinbase.
Международная платежная система MasterCard стала одной из 11 компаний, которые инвестируют в Digital Currency Group, – компанию, которая помогает строить и укреплять
фундамент для использования цифровых валют и технологий блокчейн. Visa также вкладывает деньги в крипто-технологии. В частности, эта компания стала одним из инвесторов
стартапа Chain, строящего финансовые сети нового поколения. Кроме этого в новый проект
инвестировали такие гиганты, как американский Citibank и американская фондовая биржа
Nasdaq, которая даже совместно из Chain разработала и готова представить новую торговую
платформу на основе Blockchain. Проект носит название Nasdaq Linq и позволит торговать
акциями в рамках частного рынка. Наиболее перспективным, по-видимому, оказался проект
R3, ведь к нему решили присоединиться уже 25 всемирно-известных банка, желающих
разработать основу для использования технологии блокчейн на финансовых рынках. Среди
желающих развивать блокчейн-технологии есть такие большие компании как Barclays,
Credit Suisse, J.P. Morgan, Royal Bank of Scotland, Bank of America, Citi, Commerzbank,
Deutsche Bank, Morgan Stanley и UBS [11, с. 83].
Таким образом, цифровую виртуальную валюту следует рассматривать как инновационный платежный инструмент, который предоставляет экономическим агентам новый способ для проведения платежных расчетов. Сегодня цифровая виртуальная валюта играет все
большую роль в системе платежей, что связано с развитием новых технологий передачи
данных. Она, в основном, используются для осуществления микроплатежей наиболее
быстрым и удобным способом.
Динамическое развитие денежных платежей на электронной основе, многообразие форм
и способов расчетов, обеспечивают как преимущества, так и порождают ряд специфических
рисков, с которыми встречаются различные субъекты социально-экономических систем. На
основе проведенного исследования и анализа доступных источников [3, с. 11-16; 12, с. 12]
мы определили, что для разных групп субъектов денежных отношений (государства и экономических агентов) формируются отдельные группы преимуществ и недостатков. Для
государства, которое заинтересовано в развитии экономики и современного общества, электронные платежные инструменты позволяют:
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1. Стимулировать потребление домохозяйств. Поскольку электронные платежные инструменты дают доступ ко всем средствам на счете, то потребление становится более
удобным и его объѐмы растут.
2. Позитивно влиять на финансовую систему и монетизацию экономики. Происходит
сокращение непродуктивных наличных сбережений и растет объѐм привлеченных средств в
банковскую систему.
3. Сократить расходы по организации наличного денежного обращения. Уменьшаются
расходы центрального банка на чеканку монет и печатание наличных денег, сокращаются
операционные расходы банков на поддержание физической инфраструктуры поддержания
оборота наличности.
4. Уменьшить теневой сектор экономики. Сокращение наличных расчетов, упрощает
борьбу с отмыванием денег, улучшает взыскание налогов.
5. Развивать новые сферы экономической деятельности, например, электронную коммерцию, туризм.
Отметим, что представленные преимущества являются справедливыми лишь для электронных фиатных денег, которые являются законными платежными средствами.
Относительно экономических агентов, которые именно являются активными пользователями платежей на электронной основе, то стоит выделить следующие их преимущества:
1. Персонализированный подход. Поскольку электронные платежные инструменты часто являются индивидуализированными, они позволяют эмитентам и торговцам предлагать
бонусные программы для пользователей карт.
2. Простота использования. Человек, который даже не специалист в отрасли IT, может
эффективно работать с цифровой валютой. Например, для регистрации электронного кошелька нужно потратить только несколько минут, а для выпуска банковской карты нужно
обращаться в банк. Одним из преимуществ также является экономия расходов на изготовление, сохранение, перечисление, сортировку, упаковку, перевозку, и т.п.
3. Доступность, мобильность. Для пользования традиционными банковскими услугами
нужен банк или банкомат, для цифровой же валюты – лишь подключение к Интернету и,
где бы не находился пользователь, он может использовать компьютер, ноутбук или мобильный телефон.
4. Анонимность. Большинство электронных систем требую от пользователя минимальных личных данных, и позволяют проводить анонимные платежи как физическими, так
и юридическими лицами.
5. Скорость, удобство, оперативность. Именно эти факторы являются ключевыми для
электронных платежей. Расчеты электронными деньгами, которые подлежат контролю со
стороны банков за оборотом после эмиссии, проходят мгновенно и гарантированно, без
лишней затраты времени. Пользователь может получить доступ к электронному кошельку в
режиме 24/7 и вести свой бизнес без жесткой привязки к стране, в которой он находится,
получать уплату за товары и услуги и проводить мгновенные расчеты даже тогда, когда
банковская система не работает.
6. Поддержка микроплатежей. Микроплатежи осуществляются в торгово-сервисной
сети. Виртуальная валюта позволяет эффективно проводить транзакции с платежами
эквивалентом от 0,1 до 10 долларов США, при отсутствии или низкой комиссии внутри
системы. Это является характерным именно для криптовалют.
В результате, увеличение использования цифровой валюты способствовало общему росту роли безналичных платежей в экономике. Переход к электронным платежным инструментам и развитие информационных технологий революционизировал финансовую систему, ускорил проведение платежей, резко увеличил уровень покрытия населения финансовыми услугами.
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Следует подчеркнуть, что состояние рынка электронных денежных платежей влияет на
развитие социально-экономических систем возможностью изменить финансовую стабильность. Как государство, так и конкретные пользователи виртуальных валют, прежде всего,
сталкиваются с рисками, связанными с цифровыми платежными системами. Отметим следующие:
1. Правовой риск. Существует много правовой неопределенности относительно
виртуальных валют. Современное их функционирование полностью зависит от доверия
участников таких систем. Даже незначительные сомнения или проблемы в их
функционировании могут привести к полному упадку системы.
2. Из предыдущего риска выплывает риск ликвидности. Если эмитент электронных платежных инструментов не подвергается регулятивному влиянию, существует угроза непогашения эмитированных им обязательств. Возможность развертывания спекулятивных и мошеннических операций через создание финансовой пирамиды, получения процентов от
игры на разнице валютных курсов.
3. Технологический риск. В любых электронных платежных системах важным фактором
их бесперебойной работы есть технологическая инфраструктура. Сбои в ее работе или несанкционированный доступ могут привести к значительным потерям.
4. Анонимность может превратиться из преимущества на угрозу. Достаточно простой
кажется возможность использования цифровых валют для нелегальных транзакций: торговле наркотиками, людьми, оружием.
5. Потеря конкурентных позиций национальными финансовыми учреждениями.
Возможное экспансивное проникновение на внутренний рынок иностранных финансовых
учреждений.
Отметим, что любое физическое или юридическое лицо способно осуществлять правильный выбор относительно использования разных видов цифровых валют, самостоятельно оценив и учтя их преимущества и недостатки. Например, отдельных субъектов ведения
хозяйства, которые используют виртуальную валюту для платежей, не интересует курсовая
волатильность виртуальных валют. Они видят выгоду в низкой цене и скорости расчетов,
ведь это может снизить текущие операционные издержки.
Следовательно, цифровые валюты также могут содействовать развитию новых секторов
экономики и электронной коммерции. Однако, развитие рынка цифровых валют, как новейшей формы платежей на электронной основе, в значительной степени зависит от нормативно-правового регулирования. Ввод инноваций в сфере электронных платежей может
быть невозможным, если соответствующие нормы регулирования не являются достаточно
гибкими. Кроме того, учитывая возможности, которые предлагает пользователям сеть Интернет, системы цифровых валют могут достаточно эффективно функционировать вне пределов юрисдикции страны с неэффективным регулированием электронных денежных платежей.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОЦЕСА
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В ПЕРИОДА 2004-2016 Г.
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Резюме
Условия за провеждане на фискална децентрализация в България се създават още в средата на 90те години на миналия век с утвърждаването на нова административно-териториална организация и
нормативното регламентиране на имуществените и финансови основи на местното самоуправление.
Реален старт на процеса на децентрализация на публичните финанси се поставя през 2003г. с одобрената от правителството през предходната година Концепция за фискална децентрализация и Програма
за нейното изпълнение. Предприети са множество действия, насочени към изясняване на общинските
отговорности и определяне на източниците за тяхното финансиране, постигане на по-голяма прозрачност и обективност при определяне и разпределяне на субсидиите за общините, предоставяне на повисока финансова самостоятелност на последните и разширяване на общинската приходна база. Макар и ниски в Европейски контекст, стойностите на показателите за степен на децентрализация отбелязват ръст в периода до 2009г., което е показателно за успеха на реформите. В резултат на негативните последствия от кризата, изразяващи се в значително намаление на общинските собствени приходи и на размера на държавните трансфери, след 2009г. се наблюдава обратната тенденция на стесняване на ролята и значението на общините в икономиката и в публичния сектор. Целта на настоящата
статия е: 1). да направи преглед на развитието на процеса на фискална децентрализация в България в
периода 2004-2016г. и 2). да представи актуален профил на общинските финанси и тяхното място в
системата на публичните финанси.
Ключови думи: фискална децентрализация, местни финанси, местни приходи, местни разходи,
финансови трансфери
Abstract
Preconditions for a decentralized public finance system in Bulgaria were set in the middle of the 1990s
with the new territorial organization and the enactment of legislation addressing issues, such as municipal
finance and property. The real start of the fiscal decentralization process began in 2003 with the adoption of a
Concept paper on fiscal decentralization and an action plan regarding its execution. The actions set to
decentralize the public finance system aimed at clarifying municipal expenditure responsibilities and defining
the sources of their financing, making the transfer system more transparent and objective, giving higher
financial autonomy to local governments, and expanding their own revenue base. Although still low in a
European context, the fiscal decentralization indicators have steadily improved over the years, which is an
attest to the success of the aforementioned reform. Due to the negative consequences of the crisis, manifested
in the serious decline of own municipal revenue and state transfers after 2009, this trend reversed, observing a
decreasing role of local public sector. The purpose of the current paper is: 1).to overview the development of
the fiscal decentralization process in Bulgaria for the period of 2004-2016 and 2).to present an up-to-date
profile of local finance and the role they play in the overall system of public finance.
Keywords: fiscal decentralization, local finance, local government revenue, local government
expenditure, financial transfers.
JEL Classification: H71, H77
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Въведение
Децентрализацията е част от процесите на трансформация, които протичат във всички
бивши социалистически страни през 90-те години на миналия век. Въпреки значителните
различия в степента на децентрализация и постигнатият през годините прогрес общото
между икономиките в преход е, че всички те "тръгват от една наследена, силно централизирана система на публични финанси, в която местните власти действат основно като административни единици с много малко самостоятелни фискални отговорности". [Dabla-Norris,
2006, p.104]. Редица изследвания посочват, че характерно за процеса на реформиране на
публичните финанси в посочените страни е това че, докато към местните власти се прехвърлят редица отговорности по доставяне на публични услуги, то тези отговорности не са
достатътчно обезпечени със собствени приходи и местните власти не разполагат с реални
правомощия, свързани с доставянето и финансирането на тези услуги. (Olivera and MartinezVazquez, 2001; Rodriguez-Pose and Kroijer, 2009; Wetzel, 2001). България не е изключение и
вземането на конкретни решения относно разпределението на финансовите ресурси във
"вертикалния" публичен сектор също се забавя и отлага значително във времето. Реален
старт на процеса на фискална децентрализация в България се поставя през 2003 г. с приетата от правителството през предходната година Концепция за фискална децентрализация и
Програма за нейното изпълнение. При провеждането на децентрализация на публичните
финанси са предприети редица реформи, насочени към изясняване на общинските отговорности и определяне на източниците за тяхното финансиране, постигане на по-голяма прозрачност и обективност при определяне и разпределяне на субсидиите за общините, предоставяне на по-висока финансова самостоятелност на последните и разширяване на общинската приходна база. Макар и ниски в Европейски контекст, стойностите на показателите за
степен на фискална децентрализация отбелязват ръст в периода до 2009г., което е показателно за успеха на реформите. Негативното въздействие на кризата върху финансите на
общините, изразяващо се в сериозен спад на собствените приходи и намаление на размера
на държавните трансфери обръща тази тенденция и след 2009г. се наблюдава стесняване на
ролята и значението на местния публичен сектор. В настоящата статия се прави преглед на
развитието на процеса на фискална децентрализация и структурните промени в системата
на местните финанси в България в периода 2004-2016г. Целта на изследването е да представи актуален профил на общинските финанси и тяхното място в системата на публичните
финанси.
Показатели за степен на фискална децентрализация
Два са основните показатели за оценка на ролята и значението на местния публичен сектор – дял на общинските разходи в общите публични разходи и дял на общинските приходи
в БВП. До 2008г. стойностите и на двата показателя плавно нарастват (фиг.1), което е показателно за успеха на реформите при провеждане на фискална децентрализация, насочени
към изясняване на общинските отговорности и определяне на източниците за тяхното финансиране, постигане на по-голяма прозрачност в бюджетните взаимоотношения между
централната и местните власти, предоставяне на по-висока финансова самостоятелност на
последните. Въпреки разширяващите се роля и значение на общините в икономиката и публичния сектор в годините преди кризата, долната фигура ясно илюстрира ниската степен на
децентрализация на българския публичен сектор. През 2008г. делът на общинските разходи
в общите публични разходи и делът на общинските приходи в БВП достигат най-високите

175

си стойности – 19.9% и 7.2% За сравнение средните стойности на тези показатели за ЕС са
сътветно 24.3% и 11.7% [DEXIA-CEMR, 2009/2010].

Дял на общинските приходи в БВП (в %)
Дял на общинските разходи в общите публични разходи (в%)
Източник: МФ, изчисления на автора
* данните за ЕС са само за местно ниво и не включват други субнационални нива; източник:
Council of European Municipalities and Regions – Dexia.(2012). Subnational public finance in the European
Union. Summer 2012. 11th edition. Brussels, CEMR.
Фигура 1. Показатели за степен на фискална децентрализация (2004-2016)

Развитието на процеса на децентрализация е сериозно повлияно от кризата – ако в периода до 2009г. се наблюдава нарастване както на общинските приходи и разходи, така и устойчив ръст на трансферите от централния бюджети, през 2009г. собствените приходи на
общините намаляват с около 16%, а разходите отбелязват рекорден спад от 9.6%. Делът на
общинските разходи в общите публични разходи и делът на общинските приходи в БВП
също започват да намаляват и тази низходяща тенденция се запазва до 2012г. включително.
Съществен принос за това намаление има не само намалението на собствени приходи –
около 300 млн.лв. годишно, но и сериозното съкращаване на размера на държавните трансфери през 2010 г. и 2011г.
Трябва да се отбележи, че до 2008 г. общинските разходи (фиг. 2) растат с по-бърз темп
от общите публични разходи, а през някои години – с почти двойно по-високи темпове от
другите два компонента на консолидираната фискална програма (разходите на Централното
правителство и Социалното осигуряване). През 2009г. тази тенденция се обръща и в периода до 2013г. разходите на централно ниво продължават да растат, макар и с много по-бавни
темпове, за разлика от тези на местно ниво, които се свиват значително. [БАН, ИИИ, Годишен доклад 2017, стр.95]. Тези данни еднозначно говорят за процес на централизация на
публичните ресурси в периода 2009-2013г.
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Свиването на общиинските бюджети, както и намалението на общата сума на субсидията за капиталови разходи (започнало през 2010г. и продължило през следващите две години) оказват негативно въздействие основно върху обема на общинските инвестиции и те
поемат почти целия спад на общинските разходи в периода след 2008г. Текущите разходи,
които заемат и по-големия дял в структурата на общинските разходи продължават да нарастват – през 2014г. те възлизат на 4 011,0 млн. лв. и надхвърлят пет пъти капиталовите разходи в размер на 866,1 млн. лв.

Текущи разходи
Капиталови разходи
Капиталови разходи финансирани с европейски средства
Източник: МФ, изчисления на автора
Фигура 3. Структура на общинските разходи (в млн.лв.)
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Равнището на общинските инвестиции в България и участието на общините в публичните капиталовложения значително се отклонява от доминиращия в ЕС модел. От 2005г. в
резултат на нарастването на собствените приходи и размера на субсидията за капиталови
разходи започва и положителна тенденция на нарастване на местните инвестиции – през
2006 г. делът на инвестиционните разходи на общините за първи път надминава 20%, а през
2008 г. достига 29% от общинските разходи [Съвет по децентрализация, Годишен доклад
2011, стр.3]. Ограниченият инвестиционен капацитет на българските общини обаче свежда
участието им в публичните капиталовложения до по-малко от една трета, докато в повечето
европейски страни по-голямата част или около две трети от публичните инвестиции се
осъществят на местно ниво [Dexia-CEMR,2010/2011, p. 9].
През последните години с определящо значение за инвестиционната активност на общините са усвояваните европейски средства. Още през 2012г. сумата на капиталовите разходи,
финансирани със средства по европейските програми (отчитат се по общински извънбюджетни сметки и фондове) надхвърля сумата на тези, финансирани със собствени приходи,
трансфери от централната власт и привлечени средства, през 2014 г. около 70% от осъществените на местно ниво инвестиции или капиталови разходи в размер на 1882 млн. лв. са
финансирани със средства от ЕС, а през 2015 г. този дял достига 80% (фиг.3). Ограниченият
обем на общински инвестиции, финансирани с европейски средства през 2016 г. се дължи
на това, че усвояването на последните през новия програмен период (2014-2020 г.) е все още
в начален етап и изпълнението на повечето схеми за общините започва през неговата трета
година – 2016 г.
През 2013 г. е налице подобряване, макар и слабо на показателите за степен на фискална
децентрализация в сравнение с равнището им през 2012 г., което се дължи както на нарастване на сумите на държавните трансфери, така и на увеличаване на собствените приходи.
През 2014г. за втори пореден път се наблюдава подобрение в техните стойности – повишението на дела на общинските разходи в общите публични разходи с 0.9 пр.п., а на дела на
общинските приходи в БВП – с 0.4 пр.п. (Фиг.1). За съжаление тази тенденция на нарастване не може да се приеме като индикатор за по-висока степен на фискална децентрализация в
България, тъй като се дължи основно на отпуснатите извънредни трансфери на общините,
което предопределя и нарасналата зависимост на общинските бюджети от средства, предоставяни от централната власт – делът на трансферите в общинските приходи нараства от 61%
през 2013г. на 64% през 2014г. Ако при изчислението на показателите за децентрализация
се изключат тези извънредни трансфери, няма да се отчете изменение в стойностите на дела
на общинските разходи в консолидираните разходи и дела на общинските приходи в БВП
през 2014г. в сравнение с тези през 2013г.
За разлика от предходната година, през 2015г. се отчита намаление в стойностите на
двата показателя за децентрализация. Налице е както по-нисък дял на трансферите в общинските приходи – 54%, така и намаление в размера на общинските разходи (при ръст на
консолидираните публични разходи с 6.7%). Намаляващият дял на общинските разходи в
общите публични разходи (което още повече отдалечава България от средните стойности на
показателя за ЕС), както и факта, че през 2015г. показателят достига най-ниските си стойности за периода 2004-2016г. ясно илюстрират тенденцията на централизация и стесняващата се роля и значение на общините в българския публичен сектор.
През 2016г. в сравнение с 2015г. е налице нарастване с около 1 пр.п. на дела на общинските приходи в БВП и с над 2 пр.п. на дела на общинските разходи в общите публични разходи като това се дължи основно и най-вече на ръст в собствените приходи на общините в
България. Ако за периода 2009 – 2016 г. приходите, постъпващи в общинските бюджети
нарастват с 8.5% (с около 1% годишно), през 2016г. те нарастват с около 7% в сравнение с
2015г. Реализираните собствени приходи са в размер на 2 132 млн. лв. и в сравнение с
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2015г. са нараснали с около 10%. Най-значителен ръст отбелязват данъчните приходи –
тяхната сума е със 16% по-висока в сравнение с тази през 2015г., следвани от неданъчните
приходи, чието увеличение е с 6%.
Собствени приходи
Едно от водещите предизвикателства при предприемането на политика на децентрализация в икономиките в преход е предоставянето на реална приходна автономия на местните
власти. В България, преди старта на реформите най-голям относителен дял в общинските
бюджети имат споделените данъчни приходи, а според класификацията на ОИСР
[Blöchliger and Rabesona, 2009] местните данъци в България попадат в категория "e" – местните власти нямат никакви правомощия по отношение на ставките, облагаемата основа и
облекченията. Ако от общинските приходи се извадят тези от местни данъци, делът на постъпленията в общинските бюджети, по отношение на които местните власти разполагат с
някакви правомощия се доближава едва до 15% през 2002г.
От началото на 2003 г. се предприемат редица действия за увеличаване на финансовата
самостоятелност на общините, а постепенното предоставяне на нови приходни правомощия
на местните власти създава условия за ускорено увеличаване на собствените приходи, като
те достигат максимална стойност в номинално изражение през 2008г. (фиг. 4). През разглеждания период промяна в структурата на общинските приходи не се отчита – трансферите от централната власт са основен компонент на общинските приходи и формират средно
през годините около 60% от общинските бюджети, на следващо място са неданъчните приходи (такси и други неданъчни приходи), а с най-малка тежест са постъпленията от данъци.

Данъчни приходи

Такси

Други неданъчни приходи

Трансфери

Източник: МФ; изчисления на автора
Фигура 4. Структура на общинските приходи (в млн. лв.)

Преобладаваща част от собствените приходи на общините – над 60% заемат неданъчните постъпления, като от тях с най-голям относителен дял са общинските такси и приходите
от управление на собственост. В съответствие със Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ) общините налагат такси за битови отпадъци, ползване на детски градини, ползване
на пазари, тротоари, площади, улични платна, административни услуги, добив на кариерни
материали, технически услуги, притежаване на куче, откупуване на гробни места. В допъл179

нение към тези такси за всички услуги и права, предоставяни на местните жители общинският съвет определя цена. От 2003г. местните власти разполагат с пълни правомощия по
отношение на таксите – могат самостоятелно да решават кои услуги ще предоставят срещу
заплащане, да определят размера на таксите и цените на услугите, да предоставят облекчения на определени потребители, като също така и събират приходите от такси. Всъщност с
тази промяна се поставя началото на приходната децентрализация в България, а таксите се
превръщат във важен местен приходоизточник.
През 2003 г. отпадат всички форми на споделени данъчни приходи или добавъчни ставки към национални данъци. Данъчните приходи в общинските бюджети постъпват единствено по линията на местни данъци. Това са данък върху недвижимите имоти, данък върху
наследствата, данък върху даренията и при възмездно придобиване на имущество, данък
върху превозните средства, патентен данък, туристически данък. Основната част от местните данъчни приходи – около 95% се формира от данъка върху недвижимата собственост,
данъка при възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства.
Приходите от облагане на даренията и наследствата са много ниски, и заедно с приходите
от патентния и туристическия данък трудно достигат дял от 5% в данъчните приходи, постъпващи в общинските бюджети (фиг.5).

Данък върху недвижимите имоти
Данък върху превозните средства
Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
Други местни данъци
Източник: МФ; изчисления на автора
Фигура 5. Структура на данъчните приходи (в млн.лв.)

Водещо място в общинските данъчни приходи имат тези от данъка върху недвижимите
имоти. Той осигурява стабилни приходи, които продължават да нарастват през годините за
разлика от данъка при възмездно придобиване на имущество, чиито постъпления са изключително променливи и чувствителни към измененията в икономическата ситуация. Високите обеми на продажба на имущество на територията на различни общини в България водят
до съществен ръст в постъпленията от този данък след 2005г., но през 2009г. приходите от
него спадат почти двойно в сравнение с 2008г. и чак през 2011 г. се отчита лек ръст(фиг.5).
Друг местен данък, който осигурява значителни приходи в общинските бюджети е данъка върху превозните средства. През годините се запазва тенденцията на нарастване на приходите от него, което се дължи както на увеличаване на ставките и стесняване на обхвата от
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облекчения, така и на усилията от страна на общинските данъчни администрации за повишаване на събираемостта на приходите.
Редица фактори имат значение за положителната тенденция на нарастване на приходите
от местни данъци до 2009г. От началото на 2006 г. установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация. Общините са пряко заинтересовани от събирането на местните приходи и съответно полагат
по-големи усилия в тази насока. Освен това, през 2006г. е извършена и актуализация на
данъчните оценки на недвижимите имоти след дълга липса на такава, в следствие на което
облагаемата основа на данъка върху недвижимата собственост се доближава значително до
нарасналите пазарни цени на имотите. Положителен ефект върху постъпленията от данъка
върху недвижимата собственост има и увеличеният коефициент на местоположение през
2009 г.
През 2008 г. общините получават правомощия да определят размерите на местните данъци в конкретни граници, определени в ЗМДТ. В началото разликата между горната и
долната граница е изключително малка и не позволява големи различия в данъчната тежест,
налагана от отделните общини като всъщност минималните допустими данъчни ставки са
тези от 2007 година. Приетите законови граници за данъчните размери се разширяват през
следващите години, което създава условия за провеждането на една по-активна данъчна
политика на местно ниво.
Евентуалните положителни ефекти от разширените приходни правомощия на местните
власти в България не могат изцяло да се откроят поради неблагоприятните последици от
кризата. През 2009 г. общините губят значителна част от собствените си приходи – основно
от данъка при възмездно придобиване на имущество и приходи от продажби, а през 2010г. и
2011 г. намалява сумата на държавните трансфери. Едва през 2012г. се отчита увеличение,
макар и маргинално на общите приходи, постъпващи в общинските бюджети в абсолютна
сума. Това нарастване се дължи на повишената събираемост на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви в резултат от дадените правомощия на служителите на общинската
администрация на публични изпълнители по обезпечаване на задължения по ЗМДТ. Ниският дял на този приходоизточник в общия обем на постъпленията дава обаче незначителен
принос за общото нарастване на общинските приходи. Всъщност собствените приходи са
тези, чийто устойчив, макар и нисък ръст (дължащ се основно на подобрена събираемост)
слага началото на въстановяването на общинските бюджети и през 2014г. собствените общински приходи успяват да надхвърлят предкризисното ниво от 2008 г. с почти 7%.
Наред с благоприятната икономическа ситуация, предоставянето на по-големи приходни
правомощия позволява на местните власти да увеличат собствените си приходи в почти
двоен размер в периода 2003 – 2008г. и да разчитат основно на техния, макар и маржинален
принос в нарастването на общинските приходи след това. Като цяло, въпреки разширяващите се роля и значение на общините в годините преди кризата, и съответно нарастващта
тежест на собствените приходи, тези по отношение на които общините имат пълни правомощия, следващата фигура дава ясна представа за ниската финансова самостоятелност на
общините в България. Дори и през 2008 г., когато делът на общинските разходи в общите
публични разходи достига най-високите си стойности – 19.9%, собствените местни приходи
достигат дял от само 6.6% от общите публични приходи. Естествено, такава структура на
общинските приходи – с преобладаващ дял на държавните трансфери, поставя местните
власти в силна зависимост от възможностите (и желанието) на държавата да осигури необходимите средства. Така в редица Европейски държави субсидиите за финансиране на местните капиталови и оперативни разходи са намалени в резултат на опитите на централаната
власт да си осигури фискално пространство за справяне с кризата [Dexia –CEMR, 2012,
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p.16]. В България през 2010 г. сумата на капиталовата субсидия е намалена с повече от 60%
в сравнение с нейния размер праз 2009г.

Общински разходи в % от общите публични разходи
Собствени общински приходи в % от общите публични приходи
Общински данъчни приходи в % от общите данъчни приходи
Източник: МФ; изчисления на автора
* данните за ЕС са само за местно ниво и не включват други субнационални нива; източник:
Council of European Municipalities and Regions – Dexia.(2012). Subnational public finance in the European
Union. Summer 2012. 11th edition. Brussels, CEMR.
Фигура 6. Финасова самостоятелност на общините в България

Основна причина за доминиращия дял на трансферите, чрез които на практика се преодолява несъответствието между ресурси акумулирани на местно ниво и местни разходни
отговорности е централизирането на данъчната база, в резултат на което общинските данъчни приходи достигат едва 3.1% от всички данъчни приходи. За сравнение приходите от
данъци, постъпващи в общинските бюджети (както от местни данъци, така и преотстъпени
и споделени данъчни приходи) средно за ЕС достигат 16.1% от общите данъчни приходи. В
една голяма част от страните в ЕС местните власти в допълнение към приходите от местни
данъци, получават и значителни приходи под формата на споделени данъци или преотстъпени данъчни приходи [OECD tax statistics, 2018]. В петнадесет държави от ЕС централната
и местните власти споделят приходи от индивидуалния подоходен данък, приходите от
ДДС се споделят в шест държави, приходите от корпоративен данък в девет. [Dexia, 2008,
p.6] Например, местните власти в Естония получават около 90% от данъчните си приходи
под формата на споделени данъчни приходи, а в Полша споделените данъчни приходи съставляват около 59% от данъчните приходи на местно ниво. В страните от Югоизточна Европа средно 22% от общинските приходи се акумулират по линия на споделени или преотстъпени данъчни приходи [NALAS, 2017, p.24] Понастоящем в общинските бюджети в България не постъпват споделени или преотстъпени приходи от данъци като тези облагащи
доходите на физически или юридически лица, или пък потреблението, и това оказва съществено въздействие върху обема на данъчните приходи, акумулирани в общинските бюджети. Значими количествени ефекти при данъчните приходи биха могли да се реализират при
промени в данъчното законодателство, касаещи определянето на данъчните основи на местните данъци, по-активното използване от общините на възможностите за определяне на
данъчни ставки, доближаващи се до максимално допустимите от закона или въвеждане на
нови данъци, включително и преотстъпване на част от приходите на национални данъци,
които да компенсират намалелите постъпления, пряко свързани с измененията в икономи182

ческите условия (въпреки нарастването на приходите от данъка при възмездно придобиване
на имущество, тяхното равнище през 2016г. е под 60% от предкризисното такова).
Финансови взаимоотношения с централната власт
През годините механизма на субсидиране на общините в България претърпява множество изменения. В свое изследване Иванов посочва че до 1992г.: " размерът на субсидиите се
формира като разлика между нормативно остойностените разходи на общините и разчетите
на очакваните приходи" [Иванов, 1999, стр.94]. Или определянето и разпределянето на субсидиите за общините се свежда до това, че всяко превишение на местните разходи над приходите се покрива от държавата и съответното превишение на приходите на общината се
изземва от Министерство на финансите (МФ). От 1993 г. субсидиите се състоят от две части
– обща субсидия и целева субсидия за инвестиции. Начинът за определяне на сумата на
субсидиите за общините не е законодателно регламентиран и на практика решението се
взема ad hoc от МФ. При разпределянето на общата субсидия между общините се прилага
разработена от МФ е методика, която се базира на обективни критерии, отчитащи потребностите на общините – брой жители, ученици, социално слаби и т.н. Въпреки това, начинът
на действие на формулата за финансово изравняване е неясен, а самият механизъм за разпределяне на субсидията по общини е неизвестен и непрозрачен както за обществото, така и
за местните власти.
В резултат на приетата от правителството през 2002 г. Концепция и Програма за финансова децентрализация се правят съществени промени в начина на субсидиране на общините.
С тях от една страна се създават правила при определяне и разпределяне на някои от субсидиите, а от друга – се премахва зависимостта между изменението на собствените приходи и
размера на получаваните от централната власт средства. Новият механизъм за определяне
на субсидиите включва три елемента, съответно обозначени като С1, С2, и С3. В началото
С1 представлява обща допълваща субсидия, която се предоставя на съответната община при
наличието на отрицателна разлика между размера на всички разходи за делегираните от
държавата дейности, определени по стандарти, и размера на преотстъпения данък по Закона
за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). От 2002 г. отпадат всички държавни данъци, които дотогава са постъпвали като споделени или преотстъпени в общинските
бюджети, и като преотстъпен данък се запазва този върху доходите на физическите лица.
Самите средства от преотстъпения данък се разпределят така, че за някои общини преотстъпването на приходите е в пълен размер, а за други е в намалени размери. Обемът на преотстъпените приходи по ЗОДФЛ се определя в зависимост от необходимите средства за
покриване на 100% от разходите за делегираните на общините държавни дейности. Когато и
целият размер на преотстъпения данък не е достатъчен за финансиране на държавните разходи се предоставя обща допълваща субсидия. От началото на 2008 г. С1 представлява размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, изчислена като сума от
разходите за тези дейности, определени по стандарти. С измененията в Закона за общинските бюджети, чл. 6, ал. 1, т. 2а и чл. 35, ал. 2 и 3, направени през 2007 г. от категорията държавни трансфери за общините отпадат преотстъпените държавни приходи и приходите от
данъците върху доходите на физическите лица вече не представляват преотстъпени данъчни
приходи.
Първоначално общата изравнителна субсидия – С2 се предоставя на общини, чиито постъпления от местни данъци за предходната година са под средното за страната на глава от
населението. Минималният размер на тази субсидия е законово регламентиран – не помалко от 10% от отчета на собствените приходи на всички общини за предходната година,
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като местните власти сами определят начина на изразходване на средствата. Регламентирана е и целта на субсидията – да осигури едно минимално равнище на доставяните от общините местни публични услуги. През 2007г. във формулата на субсидията се включва и елемент, който изравнява разходните потребности на общините, а от 2011г. при изравняване на
данъчния капацитет се отчита и данъчното усилие на конкретната община. То се измерва
като осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите
имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определени от общинския съвет в конкретната община към съответните максимални ставки, определени в закона.
Колкото повече данъчното усилие на съответната община се доближава до максималното,
чиято стойност е 1, толкова по-голяма е сумата от изравнителната субсидия по този елемент, която получава общината. През 2016г. се включва и допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия, който се разпределя само за общините, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за 2014 г. над средната.
Като самостоятелен елемент от механизма за определяне на субсидиите за общините от
централния бюджет вече като С31 се обособява и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община. Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер не по-малък от предходната година са:
географско и височинно разположение – 85 % (на базата на параметри за дължина на общинските пътища в планински райони, дължина на общински пътища в равнинни райони и
дължина на общински пътища в райони със снегонавявания и заледявания); брой населени
места, с изключване на местата без население – 10 %; брой население по данни на НСИ – 5 %.
По отношение на субсидията за капиталови разходи – С4 няма прието правило за определянето й, т.е. какъв ще е общия пул от средства. Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата са: брой населени места, с изключение на местата без
население и с население до 10 души – 45 %; дължина на общинските пътища – 25 %; брой
население по данни на НСИ – 25 %; размер на територията – 5 %. Средствата от целевата
субсидия служат за финансиране както на делегираните, така и на местните дейности.
Един от показателите, използван при осъществяване на сравнителни анализи и оценка на
степента на финансова самостоятелност на местните власти [Blöchliger and King, 2006 ] е
съотношението между общи субсидии и целеви субсидии – колкото по-малка е тежестта на
целевите субсидии, толкова е по-ниска финансовата самостоятелност на местните власти.
Както целевите, така и общите субсидии имат своето място и значение в системата на държавните трансфери. Безусловните субсидии са предпочитан инструмент за справяне с вертикалните фискални дисбаланси или пък за смекчаване на хоризонталните различия между
общините. Условните субсидии се предпочитат, когато централната власт иска да насърчи
местните власти да доставят публични услуги, които се характеризират със значителни
външни ефекти или в случаите в които на местните власти е възложено да доставят определени услуги в съответствие с минимални национални стандарти. Независимо от това как ще
бъде конструирана съответната система от субсидии за общините при всички положения
общите субсидии са тези, които запазват автономията на местните власти, като им предоставят по-голяма свободата при изразходване на получените средства [Shah and Gamkhar et
all., 2007].

1

До 2016г. трите комтонента на субсидията С за общините от централния бюджет са С1 – обща
субсидия за делегираните дейности, С2 – обща изравнителна субсидия и С3 – целева субсидия за
капиталови разходи. а с държаватаото С3 представлява целевата субсидия за капиталови разходи. С
Приложение 6 към чл. 50 на ЗДБРБ за 2016 г.във формулата се добавя нов елемент, който се
отбелязва с С3, а субсидията за капиталови разходи вече се обозначава с С4..
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Съотношението между условни и безусловни субсидии, получавани от общините в България рязко се променя след 2002г. в полза на субсидиите с целеви характер, чийно дял
надхвърля 90% от общия размер на трансферите за общините. Общата субсидия за делегирани дейности, въпреки наименованието й, има конкретно прадназначение – да финансира
точно определени разходи. Заедно с нея в групата на средствата с целево предназначение
попадат още и тези, предоставяни за зимно снегопочистване, целевата субсидия за капиталови разходи, средствата за изграждане и поддържане на общински пътища и други субсидии от секторни министерства. Единствената безусловна субсидия е общата изравнителна
субсидия, което означава, че общините разполагат с правомощия да се разпореждат с едва
9-10% от държавните трансфери и съответно да решават как да изразходват предоставяните
средства.
При оценка на системата на държавните трансфери важно място има тежестта на "регламентираните" субсидии (определянето на общата сума на субсидията, условията и начина
на разпределянето ѝ между бенефициентите се основава на правила, заложени в законодателството, които правила не могат лесно да се променят по едностранното усмотрение на
субсидиращите органи). Счита се, че по-широкото присъствие на нерегламентираните или
дискреционни субсидии, отпускани и разпределяни ад хок намалява финансовата самостоятелност и влошава финансовата дисциплина на местните власти, доколкото им дава снования винаги да очакват покриване на направените от тях задължения от централната власт,
като също така внася и несигурност в планирането на общинските финанси. По отношение
на правилата за определяне на общия размер на държавните трансфери, предоставяни на
общините в България единствено за общата сума на изравнителната субсидия същуствева
правило, регламентирано с траен закон – чл.54 от Закона за публичните финанси. Със закона за държавния бюджет за съответната година се определят както общата сума на субсидията за капиталови разходи, така и на субсидията за финансиране на делегираните от държавата дейности. На практика правилата за разпределяне на общата сума на изравнителната
субсидия и тази за капиталови разходи също могат да бъдат променяни всяка година, въпреки че се съгласуват с Националното сдружение на общините преди да станат част от приложението към Закона за държавния бюджет за съответната година, в което се урежда начина на определяне и разпределяне на субсидиите за общините. Все по-честа през последните години е и практиката за разпределяне на допълнителни трансфери за общините в
течение на бюджетната година, което става по нерегламентирани законодателно критерии.
Заключение
С направените от началото на 2003г. промени в системата на местните финанси е постигнат значителен прогрес в процеса на децентрализация на публичните финанси в България и укрепване на финансовата самостоятелност на общините. В рамките на няколко години са предприети важни мерки, насочени към увеличаване на правомощията на местните
власти като възможността да определят размера на местните такси, а по-късно и ставките на
местните данъци в границите определени от закона, към дефиниране и отграничаване на
разходните отговорности на държавата и общините при предоставяне на общинските услуги, и съответно източниците за тяхното финансиране, към подобряване на системата на
държавните трансфери и т.н. В резултат са налице редица положителни структурни изменения в системата на местните финанси като нарастване на тежестта на собствените приходи
на общините и съответно разширяване на ролята и значението на последните в икономиката
и публичния сектор.
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Негативните за местните финанси последствия от кризата и забавените (дори прекратени) след 2009г. действия за провеждане на фискална децентралицзация карат нерешените
проблеми да изпъкват още по-ясно. В структурата на общинските бюджети водещо място
имат условните субсидии, следвани от потребителските такси и неданъчните приходи. Доколкото данъчните приходи, постъпващи в местните бюджети са незначителен процент от
общите данъчни приходи за повишаване на общата адекватност на местната приходна база
от водещо значение е преструктуриране на данъчната система. Една възможност е да се
позволи на местните власти да налагат добавъчни ставки върху центрлно администрирани
данъци и или да получават дял от някой от националните даци – индивидуален подоходен
данък или ДДС.
Друг нерешен проблем касае стабилността на системата на държавните трансфери и
прилагането на правила относно определянето на общия размер на всяка от субсидиите,
които да дават сигурност на местните власти, че приходните потоци няма да се променят
всяка следваща година какъвто е случая със субсидията за капиталови разходи. По отношение на субсидията за делегираните дейности следва да се предвиди годишно нарастване на
общата сума от средствата тъй като няма специални правила за актуализиране на разходните стандарти. Също така разходните стандарти за делегираните дейности покриват само
оперативните разходи и всъщност общините финансират капиталовите разходи както в
делегираните, така и в местните дейности. Доколкото делегираните дейности през последните години достигат повече от половината от местните разходи държавата би следвало да
поеме отговорността за финансирането не само на оперативните, но също така и на капиталовите разходи. Това от своя страна предполага едно значително нарастване на общия пул
на субсидията за капиталови разходи, както и преосмисляне на начина по който ще се разпределят средствата между общините.
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ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
доц. д-р Надя Велинова-Соколова1,
катедра "Финанси и счетоводство", Стопански факултет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"София

Резюме
Промяната на Директивата за пазарите на финансови инструменти MiFID II представлява фундаментална промяна за европейските финансови пазари, свързана с различни области, за които не е
необходимо само имплементиране, но и извърване преоценка на изполваните бизнес модели. MiFID II
е съществена цялостна реформа. Като резултат от необходимостта от по-голямо покриване на различните класове активи, MiFID II изисква промяна на целия борсов пазар. От съществено значение е, че
новата директива не е свързана само с оценка на съответствието. В нея са заложени стратегически
последствия, чиято цел е да предоставят повече пазарни възможности и конкурентни предимства,
което от своя страна е свързано с разписването на планове за деийствие, както и потенциално анализиране на разходите. Целта на настоящата разработка с свързана с анализирането на проблемите за
бизнеса, които биха възникнали от прилагането на MiFID II в практиката.
Abstract
The revision of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) represents a fundamental
change for the European financial markets across a multitude of areas, requiring not only major
implementation effort, but also a re-assessment of business models. MiFID II represents one of the
centerpieces of financial markets reform and it is far from an incremental change. As a result of the expanded
asset class coverage, structural market reform and its applicability for firms previously exempted, MiFID II
will dramatically change almost the entire marketplace as we know it today. Most importantly, MiFID II is
not just a compliance exercise. There are major strategic implications that could bring market opportunities
and competitive advantage for those who start to plan in advance, or potential revenue loss for those who fail
to react. The study analyses the possible problems for applying MiFID II in practice.
Key words: Financial Instruments, MiFID II, Reporting, Assessment model

Въведение
Развитието на финансовите пазари през последните години поражда необходимостта от
промяна в регулацията на пазарите на финансови инструменти. Наблюдават се слабости в
областта на функционирането и недостатъчната прозрачност на финансовите пазари. Това
от своя страна налага засилването на регулацията на тези пазари с цел подобряването на
прозрачността, защитата на инвеститорите, повишаване на доверието в капиталовите пазари. Финансовият сектор се нуждае от разширяване на регулацията по отношение на нерегулирани досега дейностти и засилване на надзорните правомощия на компетентните надзорни органи. Трябва да се работи и в насока за връщане на доверието във финансовите пазари.
От 3 януари 2018 г. на територията на Европейския съюз (ЕС) ще се прилага нова правна
рамка в областта на пазарите на финансови инструменти. Една съществена част от изискванията, установени с MiFID I, както и имплементиращата Директива и имплементиращия
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регламент към MiFID I, се запазват. Същевременно, новата регулация въвежда някои чувствителни различия от досегашната, които имат за цел да увеличат прозрачността на пазарите
на финансови инструменти, да засилят защитата на инвеститорите и да укрепят тяхното
доверие при получаването на инвестиционни услуги.
Новата регулация в областта на пазарите на финансови инструменти не се изчерпва
единствено с правилата, установени в МiFID II. Условно правната рамка се разделя на три
нива: 1. Първо ниво на регулация – МiFID II и MiFIR. Директивата и регламентът са законодателни актове, които уреждат основните обществени отношения на пазарите на финансови инструменти в ЕС; 2. Второ ниво на регулация – делегираните актове и актовете за
изпълнение. МiFID II и MiFIR предвиждат приемането на 69 делегирани актове и актове за
изпълнение. Тези актове стават част от правния мир под формата на делегирани регламенти, регламенти за изпълнение и една делегирана директива, издадени от Европейската комисия; 3. Трето ниво на регулация – Европейският орган за ценни книжа и пазари приема
насоки, с цел налагане на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на ЕС и осигуряване на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза. MiFID II и MiFIR предвиждат приемането на насоки в десет области на регулация. За
новия режим е характерна изключително високата степен на хармонизация. Това е осигурено, от една страна, от обстоятелството, че двете директиви, които следва да бъдат транспонирани в националните законодателства, са директиви при максимум хармонизация, а от
друга страна, от големия брой пряко приложими регламенти, чиито разпоредби ще се прилагат пряко на териториите на всички държави членки.
I. Новите моменти в директивата за пазарите на финансови инструмети 2
Директива 2014/65/EС относно пазарите на финансови инструменти има за цел да направи финансовите пазари в Европейския съюз (EС) по-стабилни и прозрачни. Тя осигурява
нова правна рамка, която регулира по-добре търговските дейности на финансовите пазари и
увеличава защитата на инвеститорите. Новите правила, наречени "MiFID II", ревизират
действащото в момента законодателство и ще се прилагат от януари 2018 г.
1.1. Базови изисквания
Една от основните промени е свързана с осигуряване на регулирани места за търгуване с
финансови продукти. Целта е да се премахнат пропуските в структурата на финансовите
пазари. Създадена е нова регулирана търговска платформа с цел максимално разкриване на
нерегламентираните сделки. Така наречената Организирана система за търговия (ОСТ) ще е
на разположение заедно със съществуващите платформи като регулираните пазари. ОСТ е
многостранна система, която не е регулиран пазар или многостранна система за търговия и
в която многобройни интереси на трети лица за покупка и продажба на облигации, структурирани финансови продукти, квоти за емисии или деривати могат да взаимодействат в системата по начин, който води до сключване на договор.
Като следствие от това са повишените изисквания за прозрачност. Правилата подсилват
изискванията за прозрачност, които се прилагат преди и след търгуването с финансови инструменти, например, когато участниците на пазара трябва да публикуват информация по
отношение на цените на финансовите инструменти. Тези изисквания са приспособени по
различен начин в зависимост от вида на финансовия инструмент.
Ограничаване на спекулациите със стоки е друга съществена промяна. Това е финансова
практика, която може да доведе до покачване на цените на основни продукти (например
селскостопанските продукти) – се ограничава чрез въвеждане на хармонизирана система на
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ЕС, която определя ограниченията за позициите, поддържани в стоковите деривати. Националните органи могат да ограничат размера на позиция, която участниците на пазара могат
да поддържат в стоковите деривати.
Разбира се тези нови изисквания са свързани с адаптиране на правилата към новите технологии. Съгласно тях трябва да се установят мерки за контрол за търговските дейности,
които се извършват по електронен път с много висока скорост (милисекунди или микросекунди), като например "високочестотното търгуване" (вид търгуване, което използва компютърни програми, за да извършва високоскоростна търговия чрез бързо актуализиране на
финансови данни). Потенциалните рискове от увеличеното използване на технологиите са
смекчени чрез комбинация на правила, които имат за цел да гарантират, че тези търговски
техники няма да създават хаос на пазарите.
Съвременните пазарни условия налагат да се засилят техниките на защитата на инвеститорите. Инвестиционните посредници следва да действат в съответствие с най-добрите
интереси на своите клиенти, когато им предоставят инвестиционни услуги. Тези посредници би трябвало да запазят активите на своите клиенти или да са сигурни, че продуктите,
които възнамеряват да стартират, са предназначени да отговорят на нуждите на крайните
клиенти. Инвеститорите също така ще получат по-голяма информация относно продуктите
и услугите, които им се предлагат или продават. Освен това, фирмите трябва да гарантират,
че възнагражденията на техния персонал или оценките на работата не са направени по начин, който е в разрез с интересите на клиентите. Например, това може да се случи, когато
целите, свързани с възнагражденията или изпълнението, предвиждат стимул за служителите, за да препоръчват определен финансов продукт, вместо друг, който би могъл да отговори по-добре на нуждите на клиентите. Новите изисквания на директивата са обобщени и
представени на фиг. 1.
Една от съществените промени, които внася MiFID II, е свързана с предоставянето на законова регламентация на три нови правни субекта с общо наименование доставчици на
услуги за докладване на данни, както и на ново място за търговия. Доставчиците на услуги
за докладване на данни са три вида – организиран механизъм за публикуване, организиран
механизъм за докладване и доставчик на консолидирани данни. Тези субекти ще предоставят услуги във връзка със задълженията, които Регламент за пазарите на финансови инструменти (MiFIR) въвежда за инвестиционните посредници и местата за търговия, свързани с
оповестяване на информация, консолидиране на данни и докладване на сключените сделки
с финансови инструменти пред компетентните органи.
Доставчиците на услуги за докладване на данни ще могат да предоставят услугите на
инвестиционните посредници и местата за търговия въз основа на издаден лиценз от компетентен орган на държава членка и ще подлежат на надзор от него.
Докато MiFID I предоставяше опция за транспониране на разпоредбите, които уреждат
статута на обвързания агент, с MiFID II държавите членки са задължени да въведат съответните норми в националните си законодателства. С оглед на това, в българската правна
система, от 3 януари 2018 г., ще бъде регламентирана фигурата на обвързания агент. Структурираните депозити попадат в обхвата на MiFID II, като MiFIR въвежда правомощие за
компетентния орган да наблюдава пазара на структурирани депозити и да забрани или ограничи пускането на пазара, продажбата и разпространението на структурирани депозити за
територията на своята юрисдикция.
С новият правен режим се въвеждат допълнителни изисквания към систематичните
участници. Систематичният участник е инвестиционен посредник, който извършва търговия за собствена сметка по организиран, редовен, систематичен и значителен начин, когато
изпълнява нареждания на клиенти извън регулиран пазар, МСТ или ОСТ, без да организира
многостранна система. По отношение на систематичните участници, а така също и по от190

ношение на инвестиционните посредници, търгуващи на извънборсови пазари, се прилагат
изискванията за прозрачност, установени в дял трети от MiFIR.
Ключови изисквания

Ключови изисквания
 По-строги изисквания за търговията с
деривати върху
стоки
 Допълнителни
изисквания за отчитане пред регулаторинет органи
 Изисквания за
сделките с трети
страни

Ключови изисквания
 Засилен регулаторен надзор върху
продуктите, включващи забрани и ограничения за пазара, в който участват
дребните инвеститори
 Нови изисквания за
комплексните инвестиционни продукти с т. нар.
„внедрени― деривати (вкл. КИС)
 Забрана за стимули
на независимите
консултанти и на
мениджърите и засилване на режима
за разкриване на
информация за
плащанията и постъпленията

Външен
контрол/
отчитане

Защита на
инвеститорите

Вътрешен
контрол/
управление

МИФИД
II

Пазарна
структура

Прозрачност на
пазара

Ключови изисквания
 Увеличаване на
регулаторните и отчетни изисквания за
клиентите по отношение за всички класове активи
 Изисквания за отчитане в реално време
на регулатора
 Изготвяне на консолидирани отчети

 По-добро управление чрез използването на конкретен
план за управление,
както и разработването на стратегически план за дейността
 Управление "отгоре
надолу"

Ключови изисквания
 Задължителни
органичения за търговията с дераватини върху стоки
 Създаване на организирана система за
търговия за некапиталови инструменти
 Ограничаване на
търговията извън
регулирани пазари
и места
 По-рестриктивен
режим за неликвидни инструменти
 Свободен достъп до
местата за търговия

Източник: разработено от автора
Фиг. 1. Основни принципи и ключови изисквания на МИФИД II
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С цел насърчаване на търговията с финансови инструменти, емитирани от малки и средни предприятия, MiFID II регламентира възможността многостранната система за търговия
да бъде регистрирана като пазар за растеж на малки и средни предприятия. С MiFIR се разширява обхвата на финансовите инструменти, сделките с които следва да бъдат докладвани
пред компетентните органи. Отделно от това, с делегиран регламент на Европейската комисия, се установява единен формат, чрез който задължените субекти ще предоставят информация на надзорния орган за сключените сделки. Предвидено е, че отчетите за сключените
сделки се предоставят пред компетентния орган или от самия инвестиционен посредник,
който действа от негово име, или от мястото за търговия, чрез чиито системи е сключена
сделката.
Една значителна част от MiFID II е посветена на защитата на инвеститорите. При категоризацията на клиентите е предвидена възможност за професионалните клиенти, в това
число институционалните инвеститори, да поискат третиране като непрофесионални клиенти, при което инвестиционните посредници могат да се съгласяват да предоставят по-висока
степен на защита. Когато клиентът на инвестиционен посредник е професионален инвеститор, инвестиционният посредник трябва да го информира преди предоставянето на услуги,
че въз основа на информацията, с която разполага, го категоризира като професионален
клиент и ще бъде третиран като такъв освен, ако инвестиционният посредник и клиентът не
се споразумеят същият да бъде третиран като непрофесионален клиент.
Освен това, инвестиционният посредник трябва да информира клиента, че той може да
поиска изменение на условията на споразумението, за да си осигури по-висока степен на
защита. MiFID II въвежда задължение за инвестиционния посредник, който създава финансови инструменти за продажба на клиенти, в процеса на одобрение на продуктите да идентифицира целевия пазар на всеки финансов инструмент, който да създава и да гарантира, че
всички рискове на този пазар са оценени и планираната стратегия за разпространение на
финансовия инструмент е в съответствие с целевия пазар.
С новият правен режим се променят съществуващите правила за извършване на оценка
на клиента при предоставяне на инвестиционни услуги. Запазва се досегашната регулация,
че при предоставяне на услугите "управление на портфейл" и "инвестиционен съвет" (с това
понятие ще се замени действащото понятие "инвестиционна консултация") инвестиционният посредник събира по-широка по обхват информация от клиента и извършва покомплексна оценка.
MiFID II въвежда допълнително изискването при предоставянето на инвестиционен съвет клиентът да получи писмен документ, който обосновава защо съветът, който е получил,
е подходящ за него. Въвежда се задължение за информиране на клиента, дали съветът се
предоставя на независима база, като независимостта в този случай е свързана с изследване
на широк кръг от финансови инструменти и спазване на забраната за приемане на такси,
комисиони или други парични или непарични облаги от трето лице.
Промени се предвиждат и в правилата, които изискват от инвестиционния посредник да
действа в най-добър интерес на клиента, в това число дефиницията на понятието "най-добро
изпълнение". Най-добро изпълнение на подадено нареждане след 03.01.2018 г. ще е налице,
когато инвестиционният посредник е предприел всички достатъчни стъпки за получаване на
най-добър резултат за клиента, при отчитане на всички относими към изпълнението обстоятелства, в това число, цена, разходи, скорост на изпълнение на нареждането, вероятност за
изпълнение, сетълмент. Политиката за изпълнение на нареждания трябва да е формулирана
точно и ясно и да съдържа достатъчна информация за начина, по който инвестиционният
посредник ще изпълнява нарежданията. Клиентът предварително следва да се съгласи с
приетата от инвестиционния посредник политика за изпълнение на нареждания.
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1.2. Изисквания за отчитане на финансови инструменти
и публикуване на информация
Отчитането на финансови инструменти е съществен етап от управлението на участниците на капиталовите пазари. Новите изисквания са свързани с използването на конкретни
модели за оценка на ценните книжа, допуснати за търговия на регулираните пазари или на
друга организирана система. Те се отнасят и за анализирането и отчитането и на деривативни инструменти. Допуска се търговия с разнообразни производни ценни книжа, като е поставено изрично изискване, че трябва да отговарят изцяло на изискванията на базовите ценни книжа. За да се спазват тези изисквания не е задължително сделката да бъда извършвана
само на европейските борсова пазари. Така например, ако определен деривативен финансов
инструмент се търгува на фондова борса извън европейския съюз, а базовата ценна книга,
върху който е издаден, участва в сделки на европейския пазар то е необходимо да се оценява и отчита съгласно MiFID II не само този базов инструмент, но и производния му такъв.
Във връзка с посочените изисквания е разширена и дефиницията на "транзакция". В нея
се включват и отчитането на възможните процеси на придобиване или отделяне на финансови институции. Това от своя страна се отразява на механизма на отчитане и предоставяне
на информация. При разкриването и публикуването на конкретни данни, инвестицонните
мениджъри трябва да отчитат влиянието и значението на различни фактори. Те изготвят
своите отчети за извършените сделки, в които включват и взетите решения относно търговските сделки като срока е до един ден от извършената транзакция.
Друго ново изискване е свързано с разкриването на по-детайлна информация за клиентите си. За всеки един от тях е необходимо да се попълва стандартизирана форма, съдържаща данни за състоянието на средствата, сключените сделки, както и за начина на отчитане и управление на сключените сделки. Това от своя страна изисква разработването на нова
платформа или програма, което налага и актуализирането на използваните специализирани
софтуерни продукти.
Инвестиционните посредници трябва да публикуват поне веднъж годишно информация
за първите пет места на изпълнение на нареждания по отношение на обема на сделките. Те
трябва да предприемат и действия за записване на телефонни разговори, срещи, електронна
кореспонденция, които могат до доведат до сключване на сделки.
Засилването на външния контрол и процеса на отчитане с свързан с наличието на нови
класове активи, както и с включването на нови видове инвестиционни посредници. Тяхното
оценяване и разширяването на обхвата на търговията с различни деривативни финансови
инструменти изисква изготвянето на подробни финансови и нефинансови отчети. Това налага и осъществяването на допълнителен контрол. Разбира се, сключването и управлението
на сделки с новите ценни книжа налага разработването на допълнителни алгоритми, както и
усъвършенстване на съществуващите, които използват инвестиционните компании.
С цел защита на инвеститорите са въведени и някои рестрикции и ограничения относно
търговията със стокови деривати. Отчитането им е свързано с определянето на т. нар. нетни
позиции. Това от своя страна изисква и прилагането на процеса на хеджиране, за да се управялва ефективно риска на финансовите инструменти. На практика тези ограничения и
засилени надзорни изисквания могат да доведат до намаляването на търсенето на тези ценни книжа. Така ще възникне необходимост от намирането на допълнително стимулиране от
страна на инвестиционните посредници за да бъдат атрактивни за търговия.
Вътрешният контрол и управление на участниците на финансовия пазар имат много
важна роля при прилагането на новите изисквания. Като съществен момент може да се открои засиления режим на корпоративното управление, разработването на по-всеобхватни
правила за дейността на управлителните органи. Ролята на служителя, отговорен за съот-
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ветствието също има съществено значение. Въпреки, че няма точна регламентация за нивото на независимост на този служител, от него се изисква да се отчита на старшите мениджъри. Съобразявайки се с новите разпоредби на MiFID някои инвестиционни дружества и
посредници възнамеряват да разширят отговорностите на отделите си за вътрешен контрол,
като възнамеряват да назначат и главен вътрешен контрольор. В следствие на това е необходимо да се правят записи на всички сделки и транзакции, които се извършват от инвестиционните посредници за период минимум от 5 години и съответно да се съхраняват съгласно разпоредбите.
II. Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Датата 3 януари 2018 г. ще промени действителността за инвестиционните посредници,
банките, правните отдели и регулаторите. Предстои всички те да решат каква стратегия
трябва да имат и какви инвестиции ще направят в IT системите си, за да отговорят на новите изисквания, които налага европейската директива за пазарите на финансови инструменти
MiFID II . Новата регулация проправя пътя на промени, които да увеличат възможностите
пред Българската фондова борса (БФБ) като регулиран пазар на финансови инструменти.
Освен вече регламентираните многостранни системи за търговия се въвежда и още един
формат организирани системи за търговия, като и двете могат да се организират и от посредници. В България досега няма практика, но в ЕС това ще означава изкарване на поголяма част от сделките на регулиран пазар. Въвежда се специализирани сегменти, като
например този за търговия на дялове от малки и средни предприятия, каквито амбиции БФБ
има.
Новите положения в MiFID II са транспонирани в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), който влезе в сила на 03.01.2018 г. Новият правен режим е предизвикателство, не само за инвестиционните посредници и местата за търговия, които следва да
приведат дейността си в съответствие с новата по-засилена регулация, но така също и за
надзорните органи, които следва да съблюдават спазването на тези правила.
Целта на новия Закон за пазарите на финансови инструменти е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти. По
отношение на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните
посредници се запазват досега действащите изискванията. Дефинирани са финансовите
инструменти, които попадат в приложното поле на закона и случаите, в които законът не се
прилага. Следва да се посочи, че в кръга на финансовите инструменти са включени стокови
и други деривати, които са създадени и се търгуват така, че да са сравними с обичайно търгуваните финансови инструменти. Включени са и енергийни договори, при които сетълментът се извършва с физическа доставка, търгувани на организирана система за търговия.
Регламентирани са основните положения, свързани с понятието инвестиционен посредник и видовете инвестиционни услуги и дейности, които инвестиционният посредник може
да предоставя. В самостоятелни раздели са обособени изискванията към управителните
органи на инвестиционния посредник, издаването и отнемането на лиценз на инвестиционния посредник.
Проблемът за защитата на интересите на инвеститорите е водещ в правната регламентация на дейността на инвестиционните посредници и отношенията им с клиенти. В ЗПФИ са
включени разпоредби, които имат за цел да гарантират, че инвестиционните посредници
осъществяват дейността си в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти, като
отчитат дали са непрофесионални клиенти, професионални клиенти или приемливи нас-
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рещни страни. Инвестиционните посредници следва да разбират характеристиките на финансовите инструменти и услуги, които предлагат. Нов момент в правната уредба на пазарите на финансови инструменти са изискванията, които следва да бъдат спазвани при извършване на алгоритмична търговия от страна на инвестиционния посредник. Развитието на
технологиите през последното десетилетие позволяват участниците на финансовите пазари
да ползват алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм определя автоматично
елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса.
Една от целите на новата правна уредба е подобряване прозрачността и качеството на
информацията относно сделките с финансови инструменти, която е необходимо да се публикува. Законът включва задължението на инвестиционния посредник да изготвя и съхранява записи на всички телефонни разговори и съобщения, или на разговори и съобщения
чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до сключването на сделки за
негова сметка или до приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти,
независимо от това дали сделката е сключена.
Новият ЗПФИ прецизира режима за лицензиране на дейността и регламентира стъпките,
през които ще се преминава в случай на изпаднал в необходимост от оздравителна процедура инвестиционен посредник. Вдигат се бариерите за предоставяне на инвестиционни
услуги от други държави чрез агенти. Още по-утежнена е отчетността към регулатора, разкриването на информация и комуникацията с клиентите. Предвидени са значителни по размер санкции както за физическите лица, работещи в посредниците, така и за самия посредник като юридическо лице, предоставящо услуги на клиенти. Всичко това води до значителни допълнителни разходи – както еднократни, така и текущи.
ІІІ. Очаквани проблеми и предизвикателства пред бизнеса
3.1. Проблеми от прилагането на новите изисквания
В няколко насоки MiFID II въвежда изцяло нови изисквания, целящи решаване на констатирани проблеми на европейския пазар. Те могат да бъдат обобщени в следните групи:
 лимити за позиции и докладване на позиции в стокови деривати;
 задължение за търговия на акции и деривати;
 достъп до пазарна инфраструктура и до бенчмарк;
 достъп на лица от трети държави да предоставят инвестиционни услуги на и дейности на клиенти от ЕС;
 ограничаване на възможността за сключване на сделки за финансиране на ценни
книжа с непрофесионални клиенти.
С новия ЗПФИ се очаква да бъде постигнато и преодоляване на констатирани проблеми
на българския капиталов пазар, включително на тези, които са изложени в Стратегията за
развитие на капиталовия пазар в Република България. Като едни от основните проблеми са
свързани с недостатъчна ликвидност и прозрачност на пазара на недялови финансови инструменти. Ниският обем на търговия се дължи на липсата на достатъчно качествени финансови инструменти и компании за инвестиране, както и на оттеглянето на чуждестранни
инвеститори след 2008 г. Разбира се това от своя страна е свързано и с липсата на предлагане на финансови инструменти в достатъчно голям обем, за привличане на големи институционални инвеститори, както и на недостатъчна осведоменост и защита на инвеститорите в
случаите на предлагането на сложни финансови продукти, което води и до недостатъчно
доверие във финансовите пазари в България. Като съществен проблем може да откроим
недостатъчната ефективност на финансовия надзор, както и липсата на ефективни механизми за контрол по отношение на лицата, предоставящи инвестиционни услуги без лиценз.
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Това пряко повлиява и върху недостатъчна защита за инвеститорите при предлагането на
инвестиционни съвети. Необходимо е да се работи за подобряването на прозрачността на
пазара на финансови инструменти и по конкретно във връзка със сключването на сделки с
финансови инструменти извън регулирания пазар.
На база на посочените проблеми трябва да се работи за повишаване на ликвидността на
българския капиталов пазар. Основно усилията трябва да бъдат насочени към подобряване
условията за достъп до пазара за МСП и на качеството на разкриваната информация относно финансовите инструменти и техните емитенти. Българският капиталов пазар може да
стане по-привлекателен чрез разширяване на възможностите за търговия на финансови
инструменти, издадени от български дружества, на пазарите в ЕС и повишаване защитата
на инвеститорите във финансови инструменти и на доверието във финансовите пазари.
Повишаване качеството на предлаганите форми на инвестиции чрез капиталовия пазар
може да стане чрез:
 правилно насочване на инвестиционните продукти под различни форми към групите
потребители, за които те са подходящи;
 осигуряването на навременна и качествена информация за финансовите инструменти
и техните емитенти;
 разширяване на възможностите за трансгранично предлагане на инвестиционни услуги и продукти в условията на конкурентна среда;
 осигуряването на надеждни механизми за контрол по отношение на търговията с финансови инструменти, с цел ограничаване на възможностите за манипулиране на пазара.
Като стимул за развитие трябва да се разгледа и възможността за осигуряване на подходящи по вид и обем емисии от финансови инструменти за инвестиране, както от дребни,
така и от институционални инвеститори. Това може да бъда постигнато чрез разширяване
на възможностите за финансиране от капиталовия пазар, особено по отношение на МСП,
както и чрез повишаване ликвидността на пазара на финансови инструменти. Необходимо е
да се работи и посока за подобряване на комуникацията и обмена на информация между
издателя на финансовия инструмент и дистрибуторите и по този начин по-адекватно отразяване нуждите на пазара.
Подобряването на инвестиционната среда и осигуряване на възможности за привличането на чуждестранни инвеститори може да стане чрез подобряване на условията за финансиране от капиталовия пазар и ефективността на единния европейски паспорт за инвестиционните услуги и дейности. Много важно е да се повиши прозрачността на пазара на финансови инструменти и осигуряването на качествена и навременна информация за търговията с финансови инструменти и за техните издатели. Свързана с това е мярката за повишаване информираността на инвеститорите чрез подобряване качеството на разкриваната на
пазара информация относно търговията с финансови инструменти и техните емитенти и
чрез повишаване на изискванията за предоставяне на информация от инвестиционните посредници на техните клиенти или потенциални клиенти.
Очаква се проблемите да се появят след прилагането на новите изисквания,тъй като този
път не става въпрос за прилагането на регулации, а за фундаменталните промени в сектора
от десет години насам, когато беше въведена едноименната на закона директива за пазарите
на ценни книжа. Те първо и най-пряко засягат инвестиционните посредници на капиталовия
пазар, а на втори план и широки кръгове потребители на финансови услуги, които далеч не
се изчерпват с търгуващите акции на борсата.
Това е една законова рамка, която е доста всеобхватна и е продължение на вече съществуваща, но насочена към увеличаване на защитата на непрофесионалните клиенти и задълбочава прозрачността на финансовите пазари, а именно кой, къде, как и защо търгува. В
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тази насока трябва да се положат усилия за да може да се приложат най-адекватно разпоредбите на новото законодателство, така че да може да бъде прилагано в практиката.
Някои от изискванията се спазват и сега от инвестиционните посредници. Така например клиентът да бъде информиран за рисковете, който поема за да вземе адекватно инвестиционно решение. Всичко това ще се отрази върху комуникацията им с клиентите. Анализите ще се заплащат със собствени средства и несъмнено това ще доведе до значително
намаляване на обемът им. Но може да се очаква, че те ще бъдат по-задълбочени. Това се
доведе до необходимост от провеждането на повече директни срещи с клиенти и така ще се
наложи да се инвестира сериозно в капацитета на отделите за връзки с инвеститорите. В
резултат на това ще бъдат ощетени малките компании, тъй като техните отдели за директор
за връзка с инвеститорите (ДВИ) трябва да станат активната страна.
Голямата цел на пакета MiFID II е да се изгладят различия между европейските държави,
за да може да се нарушава дейността на единния пазар. В тази връзка като странични ефекти може да се очаква да се проявяват под формата на по-високи разходи за извършване на
инвестиционна дейност, които бизнесът обикновено прехвърля върху цената за крайните
потребители. Впоследствие е възможно регулациите да стимулират консолидация на пазара
на инвестиционно посредничество и да изтласкат по-малките и по-слабите оттам.
Основните разходи, необходими за привеждане в съответствие с изискванията, както и
административни разходи, произтичащи от приемането на ЗПФИ, с който се транспонира
MiFID II, са свързани с:
 разширени изисквания относно защита на инвеститорите;
 изисквания спрямо дейността на инвестиционните посредници, регулираните пазари
и доставчиците на данни;
 изисквания за докладване на данни и за разкриване на информация за търговията с
финансови инструменти.
По отношение на пазарните участници, разходите ще възникнат предвид необходимостта да изпълнят въвежданите със ЗПФИ нови и завишени изисквания. В резултат могат да
бъдат очаквани и следните икономически, социални и правни негативни въздействия, които
биха довели до разходи:
 Въвеждането на многобройни политики и правила ще затрудни ежедневната дейност
на инвестиционните посредници;
 Възможно е инвестиционни посредници, които не могат да отговорят на изискванията на закона, да престанат да извършват дейност или да ограничат дейността си, което би могло да доведе до консолидация на пазара;
 Увеличеният брой документи, които трябва да бъдат изготвяни за всяка сделка или
консултация ще доведат до по-голяма сигурност за клиента, но на практика се явяват
събиране на голямо количество информация и документация, което ще затрудни работата на инвестиционния посредник;
 Изискването за воденето на писмен протокол за проведените телефонни разговори и
описването на свързаните с тях обстоятелства би затруднило дейността на инвестиционния посредник и може да доведе до ограничаване на възможността за сключване
на сделки за сметка на повече клиенти.
Административните разходи са част от разходите за привеждане в съответствие. Такива
разходи, които определят и административната тежест, са разходите, извършени от страна
на бизнеса при спазване на задълженията за предоставяне на информация. С MiFID II се
въвеждат нови изисквания във връзка с алгоритмичната търговия.
Освен инвестиционните посредниците, от новите правила ще бъдат засегнати и банките,
предлагащи инвестиционни продукти – например структурираните депозити, чиято доходност зависи от представянето на даден индекс. Силно влияние регулациите ще окажат и
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върху форекс търговията. Финансовите компании, които предлагат на своите клиенти високочестотна, алгоритмична търговия и деривативни финансови инструменти. От тях ще се
иска да направят сериозно обновление на информационните си системи, за да се гарантира,
че първо са надеждни и второ, че пазят архив в точно определен формат за всички нареждания за търговия. Очаква се административната тежест в бизнеса им да стане много поголяма, тъй като ще трябва по специален ред да отчитат и докладват дейността си. Предварителните прогнози са, че в този сектор само еднократният разход за привеждане в съответствие, без последващите разноски, ще е над 6.5 млн. лв. Това не кореспондира с оценките на
финансовото министерство, че всички разходи за бизнеса по новото законодателство ще са
едва 6.3 млн. лв. Тази сума е посочена в анализ на Европейската комисия и трябва да се има
впредвид, че българският пазар е 0.3% от общия европейски. По аналогия се приема, че
увеличението на разходите ще е едва с 0.10-0.15%, реално обаче за брокери с малки обороти, каквито са българските, ефектът ще бъде доста по-голям.
Промените са свързеани и с това, че вече няма да могат да се предлагат инвестиционни
услуги без конкретен лиценз. От участниците се изисква съвсем различна организационна,
техническа и документална подготовка. Това ще доведе до диверсификация на клиентите,
тоест няма да може да предлагаш всичко на всеки клиент. Ще има по-профилирано предлагане при съответното спазване на изискванията за разкриване на информация".
3.2. Предизвикателства пред бизнеса
Следвайки новите законодателни промени, свързани с пазарите на финансови инсрументи, както и характерните пазарни условия, финансовите институции е необходимо да разработят план за предприемане на конкретни действия в отговор на регулаторните изисквания.
В тази връзка трябва да бъдат направен и стратегически анализ на търговските им възможности. По-конкретните приоритетни действия и предизвикателства могат да бъдат обобщени така:
 Разработване на оценка на въздействието на новата регулаторна рамка с цел определянето на приоритетните дейности. Това изисква изготвянето на детайлен анализ,
включващ времеви график за изпълнение, необходимия бюджет, както и очертаване
на основните дейности.
 Изготвянето на конкретен анализ на сценариите, както на наблюдаваните пропуски.
 Прилагането на програма, с конкретни дейстия, свързани с отчитането на съотвестието с регулаторната рамка.
 Анализиране на пазарните условия с цел определяне на подходящите възможности за
работа на инвестиционните посредници и дружества.
 Извършване на преглед на актуалността и валидността на текущите бизнес модели и
системи за търговия.
 Оценка на адекватността на законодателството спрямо новите изисквания относно
достъпа до търговия на трети страни.
 Разработване на механизъм за по-добра защита на инвеститорите, свързан с размера
на таксите и комисионните, които те трябва да заплащат, за да получат инвестиционни съвети или за да сключат съответни сделки с финансови инструменти.
 Проверяване на системата за управление, доколко е адекватна, точно дефинирана и
подходяща за съответната финансова институция.
 Анализиране на отчетността, предоставянето на информация и оценката и управлението на риска.
Основните цели на новия закон са да се постигне укрепване на доверието на инвеститорите в капиталовите пазари, намаляване на рисковете от смущения на пазара и системните
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рискове, повишаване на ефективността на финансовите пазари, като същевременно се намалят ненужните разходи за пазарните участници.
В резултат на тези промени се очаква да се реализират следните икономически, социални и правни ползи:
 възможност за свободно извършване на дейност от инвестиционните посредници,
получили лиценз от КФН на целия европейски пазар чрез привеждане в съответствие
на националното законодателство с европейското право;
 постигане на подходяща рамка, осигуряваща баланс между административната тежест и гарантиране на защита на потребителите, и стабилността на финансовите пазари;
 осигуряване на равнопоставеност между участниците на финансовите пазари чрез
създаване на адекватен регулаторен режим за извънборсовите пазари и подходящо
регулиране на отношенията във връзка с нарежданията и различните видове системи
за търговия;
 осигуряване на интегритет на пазара на финансови инструменти чрез засилване на
регулацията относно алгоритмичната и високочестотната търговия;
 повишаване на регулаторните изисквания за пазарните оператори, с цел постигане на
по-голяма сигурност и стабилност по отношение на дейността на пазарните оператори и организираните от тях места за търговия – регулиран пазар, МСТ, ОСТ;
 повишаване на прозрачността на пазара на финансови инструменти, включително за
недяловите финансови инструменти и дериватите, с цел осигуряване на надеждна
информация за извършваната търговия с тези инструменти и подпомагане на процеса
по ценообразуване;
 подобряване на мерките, които могат да бъдат предприети от Комисията за финансов
надзор (КФН), с цел преодоляване на рискови ситуации за потребителите и постигане
на стабилност на финансовите пазари;
 по-ефективно и по-засилено сътрудничество между надзорните органи в областта на
стоковите деривати;
 засилване на надзорните функции на КФН с цел по-добра защита на интересите на
инвеститорите и стабилност на пазара;
 повишаване на прозрачността чрез нова система за отчитане на позиции на пазарите
на стокови деривати;
 повишаване защитата на инвеститорите чрез създаване на подходяща регулация на
спот пазарите на емисии на парникови газове (квоти за емисии);
 повишаване на защита на инвеститорите и стимулиране на продажбите, чрез въвеждане на фигурата на обвързан агент при спазване на завишени изисквания;
 стимулиране на продажбите чрез въвеждане на обвързания агент, като лице, което
има за задача насърчаване на продажбите на услуги на инвестиционния посредник;
 постигане на баланс между необходимостта от стабилност на финансовите пазари и стимулиране на икономическата активност чрез въвеждане на категорията "пазари на растеж";
 увеличаване на обема на информация, която трябва да се предоставя на клиентите с
цел повишаване на тяхната информираност;
 повишаване на качеството на услугите, предоставяни от инвестиционните посредници, чрез въвеждането на забрана за получаване на стимули в случаите на предоставяне на независими съвети относно инвестиционни продукти и услуги (ограничаване на
вътрешния конфликт на интереси);
 повишаване качеството на предлаганите услуги и доверието в капиталовия пазар чрез
подобряване на вътрешната организация на инвестиционния посредник и контрола
при извършване на дейността. [1]
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Заключение
В резултат на въвеждането на изискванията на новия Закон за пазарите на финансови
инструменти се очаква повишаване на прозрачността на пазара на недялови финансови
инструменти, което да способства за по-ефективен процес на ценообразуване, повишаване
на конкуренцията между доставчиците на ликвидност, по-добра информираност на инвеститорите и намаляване на разходите за сключване на сделки с финансови инструменти.
Допълнителните изисквания, свързани с постигане на възможно най-добър резултат за клиента, се очаква да доведат до намаляване на разходите за сключване на сделки за сметка на
клиентите. Очаква се в резултат на новите изисквания информацията относно сключените
сделки да се получава от местата за търговия на по-ниска цена. Повишените изисквания във
връзка с лицензирането и извършването на дейност от инвестиционните посредници, регулираните пазари и доставчиците на услуги за докладване на данни се очаква да доведат до
повишаване интегритета, стабилността и устойчивостта на пазара на финансови инструменти, което от своя страна ще повиши доверието в този пазар, ще стимулира търговията и ще
повиши ликвидността на пазара.
Ефективното прилагане на MiFID II и съответно на ЗПФИ на практика изисква изготвянето на оценка на въздействието върху дейността на участниците на капиталовия пазар.
Резултатите от тази оценка ще подпомогнат разработването на указания, практики и насоки,
с помощта на които бизнеса ще може по-лесно да осъществява своята дейност по отношение на търговията с финансови инструменти. Необходимо е и изготвянето на конкретен
план от страна на регулатора за предприемането на конкретни мерки за прилагането на
новите разпоредби. Възможностите, които те предлагам са носочени и към пазара като цяло
затова извършването на анализ за неговото състояние ще от полза за бизнеса.
Като допълнителна мярка може да се разгледа и възможността за оценка и анализ на реализираните приходи и очакваните разходи от прилагането на променените разпоредби на
пазарите на финансови инструменти с цел засилването на контрола и отчетните изисквания.
Новите регулаторни условия трябва да могат да потвърдят или да променят действащите
стратегия и оперативни модели в светлината на MiFID II. Необходимо е да се въведе прозрачност и публичност на практиките на КФН при прилагането на санкции и принудителни
административни мерки (ПАМ), за да е ясно за какъв по характер и тежест нарушения може
да се стигне до прилагането на милионите левове санкции, предвидени в новия закон.
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кандидат экономических наук, доцент Наталья Анатольевна Степанюк1,
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Рассмотрены научные подходы к оценке финансовой устойчивости бюджетов в условиях децентрализации. Целью реформы децентрализации является модернизация экономики страны, ее стабилизация, создание условий для повышения конкурентоспособности регионов, обеспечения их устойчивого развития, развития трудового и производственного потенциала, улучшение инфраструктуры.
Выявлено, что обязательным инструментом этого процесса является применение современных подходов к повышению эффективности межбюджетных отношений, как важной составляющей бюджетного
регулирования. Проанализированы основные подходы к определению финансовой устойчивости.
Выделенные показатели, которые следует использовать для оценки финансовой устойчивости бюджетов с помощью различных методов. Доказано, что финансовая устойчивость бюджета представляет
собой оценку всех финансовых потоков, его формируют для определения эффективности управления
органами государственной и местной власти.
Разработана экономически обоснованная методика оценки финансовой устойчивости и состояния
формирования бюджета региона, которая способствует комплексному управлению региональными и
местными финансами, что позволит: объективно проанализировать доходную часть местных бюджетов региона; исследовать состояние правового и информационного обеспечения формирования финансово устойчивых бюджетов; дать оценку деятельности учреждений в сфере формирования бюджета региона; выяснить причинно-следственные связи между отдельными экономическими явлениями,
процессами и статьями бюджетов; определить уровень возможностей наполнения бюджетов; разработать предложения для роста доходной части местных бюджетов.
Доказано, что наиболее целесообразным методом для исследования бюджета и его финансовой
устойчивости является корреляционно-регрессионный анализ. Подчеркнуто, что важным этапом
разработки экономико-математической модели является определение показателей, составляющих ее
основу, а именно коэффициентов оценки состояния и результативности формирования бюджетов
региона. Сегодня удельный вес расходов местных бюджетов не обеспечивается собственными и закрепленными доходами, что обусловлено неэффективным распределением общегосударственных налогов и сборов между бюджетами разных уровней. Отмечено, что необходима такая качественная трансфертная политика, которая должна основываться на прозрачных правовых нормах и формулах распределения финансовых ресурсов, предусматривает стимулы для поиска дополнительных собственных
источников доходов бюджета и сокращения их расходов. Предложен алгоритм построения количественной оценки уровня устойчивости бюджета, включая следующие этапы: формирование матрицы
исходных данных; выделение показателей, осуществляющих наиболее существенное влияние на
уровень устойчивости бюджета; разделение показателей на стимуляторы и дестимуляторы развития;
группировки ситуаций; нахождения эталонного значения показателя; расчет частичного интегрального показателя для каждой группы; расчет обобщенного показателя устойчивости бюджета региона. В
качестве групп показателей, характеризующих бюджетный потенциал избраны: группа показателей
поступлений в бюджет; группу показателей, отражающих расходную часть бюджета; группу показателей, включающих дополнительно привлечены деньги. Проведено интегральную оценку устойчивости бюджета общины (региона) на основе предложенного подхода.
Ключевые слова: финансовая устойчивость бюджетов, децентрализация, интегральный показатель, бюджет
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It is considered the scientific approaches to the estimation of financial sustainability of budgets in
conditions of decentralization. The goal of decentralization reform is to modernize the country's economy,
stabilize it, create conditions for improving the competitiveness of the regions, ensure their sustainable
development, develop labor and production potential, and improve infrastructure. It is revealed that the
obligatory instrument of this process is the application of modern approaches to increasing the efficiency of
inter-budgetary relations as an important component of budgetary regulation. It is analyzed the main
approaches to determining financial stability. Dedicated indicators that should be used to assess the financial
sustainability of budgets through various methods. It is proved that financial sustainability of the budget is an
estimate of all financial flows that are formed to determine the effectiveness of management by state and
local authorities.
It is developed methodology for assessing financial stability and the state of the region's budget
formation, which promotes integrated management of regional and local finances. Which will enable:
objectively analyze the revenue part of the local budgets of the region; investigate the state of legal and
informational support for the formation of financially sustainable budgets; give an assessment of the activity
of institutions in the area of budget formation in the region; find out the causal relationships between
individual economic phenomena, processes and budget items; determine the level of possibilities for filling
the budgets; develop proposals for the growth of the revenue side of local budgets.
It is proved that the most appropriate method for studying the budget and its financial sustainability is a
correlation-regression analysis. It was emphasized that an important stage in the development of the
economic-mathematical model is the definition of the indicators that make up its basis, namely, the factors for
assessing the status and effectiveness of the formation of the budgets of the region. Today, the share of local
budget expenditures is not ensured by its own and fixed data; revenues, which is due to the ineffective
allocation of national taxes and fees between budgets of different levels. It was pointed out that such a
qualitative transfer policy is necessary, which should be based on transparent legal norms and formulas of
distribution of financial resources, which provides incentives for finding additional own sources of budget
revenues and reducing their expenditures. It is offered the construction algorithm of quantitative estimation
level of stability at the budget. Which includes the following stages: formation of the matrix of initial
allocation of indicators that have the most significant impact on the level of stability of the budget; the
division of indicators into stimulators and stimulants of development; grouping of situations; finding the
reference value of the indicator; calculation of partial integral indicator for each group; calculation of the
generalized indicator of regional budget sustainability. Groups of indicators that characterize the budget
potential: a group of indicators of budget revenues; group of indicators reflecting the expenditure part of the
budget; a group of indicators that include additional finance. An integrated assessment of the sustainability
the community budget (region) was carried out on the basis on proposed approach.
Key words: financial sustainability of budgets, decentralization, integral indicator, budget.

Государство в своей деятельности стремится к сбалансированному распределению доходов и расходов. Для того, чтобы достичь этого необходимо иметь четко отлаженную систему управления бюджетом, которая смогла бы обеспечить эффективное накопление и использование средств. Общеизвестно, что утверждение бюджета предусматривает несколько
его видов. А именно, сбалансированный бюджет, профицитный бюджет и дифицитний
бюджет. Важно понимать что бюджетный дефицит необязательно относится к разряду
чрезвычайных событий. В современном мире нет государства, которое в те или иные периоды своей истории не столкнулась бы с бюджетным дефицитом.
Отметим, что к основным причинам дефицита бюджета относятся: деформированная
структура экономики, которая не обеспечивает поступление необходимого объема финансовых ресурсов; чрезмерные расходы на обеспечение государственного управления: на
содержание управленческого персонала, армии, органов правопорядка; неэффективное
осуществление социальных расходов: на поддержку малообеспеченных слоев населения,
здравоохранение, культуру, образование и т. д. [1].
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Среди важнейших методов борьбы с дефицитом бюджета, основным видом деятельности, направленной на снижение объемов государственного долга, инфляции и достижения
устойчивого развития в мировой практике является применение специальных фискальных
правил. С помощью них принимаются решения в сфере фискальной политики в отношении
величины и распределения государственных расходов и источников их финансирования.
Эти правила приобретают форму законодательных норм, процедур бюджетного процесса и
цифровых задач. Государственный бюджет выполняет важные функции, поскольку он используется как инструмент регулирования и стимулирования экономики.
Исследованию доходной части государственного бюджета уделяется особое внимание, в
этой сфере идут научные поиски ресурсов, инструментов и методов для его наполнения и
улучшения его функционирования.
Отношения между государственным бюджетом и местными бюджетами строятся на основе межбюджетных отношений. Взяв курс на децентрализацию Украина закрепила намерение уменьшить централизованное влияния и расширить полномочия местных бюджетов.
Целью реформы децентрализации является модернизация экономики страны, ее стабилизация, создание условий для повышения конкурентоспособности регионов, обеспечения их
устойчивого развития, расширение трудового и производственного потенциала, улучшение
инфраструктуры. Обязательным инструментом этого процесса является применение современных подходов к повышению эффективности межбюджетных отношений – важной составляющей бюджетного регулирования.
Итак, наша цель оценить финансовую устойчивость бюджетов, которые согласно классификации делятся на государственный бюджет и местные бюджеты. Методы проведения
диагностики финансовой устойчивости бюджетов были предложены многими отечественными и зарубежными учеными-экономистами.
Категория финансовой устойчивости бюджета впервые была представлена российским
академиком Г. Поляком, который сделал существенный вклад в развитие науки о местных
финансах. По мнению ученого, уровень устойчивости местного бюджета определяется объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных бюджетных расходов. Под ними понимаются средства, предусмотренные в бюджете для финансирования конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению общества. Им были обоснованы
количественные критерии четырех степеней оценки финансовой устойчивости бюджета
через показатели: размера собственных доходов; размера закрепленных доходов; дополнительных источников, которые ослабляют бюджетную напряженность; сумму расходов местного бюджета, сумму задолженности бюджета [2].
Для оценки финансовой устойчивости бюджета территориальной общины могут быть
использованы методические подходы к комплексной оценке бюджета города, предложенные Н. Старостенко, которая акцентирует внимание на определении интегрального показателя финансовой устойчивости бюджета муниципального учреждения, основанной на расчете суммы коэффициентов финансовой устойчивости с учетом веса каждого из них [3, с.
39]. Согласно исследований наибольший удельный вес в общей структуре интегрального
коэффициента занимают показатели самостоятельности, бюджетного покрытия и относительной бюджетной обеспеченности, что обусловлено зависимостью доходов бюджета города от трансфертов из государственного бюджета [3, с. 40].
Достаточно основательно вопрос оценки финансовой устойчивости разработан в исследовании С. Алмазова, где предложена система показателей мониторинга устойчивости
местных бюджетов [4].
Среди рейтинговых агентств также распространенный вопрос диагностики финансовой
устойчивости местных бюджетов. В частности, стоит отметить разработки российских рейтинговых и информационных агентств "EA-Ratings", "Эксперт-РА", ЦЭА "Интерфакс".
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Агентство "Эксперт-РА" сотрудничает с крупнейшим мировым агентством "Standard &
Poor's", которая считается ведущей в осуществлении оценки кредитоспособности правительств 83 стран. В соответствии с рекомендациями "Standard & Poor's" анализ устойчивости бюджетов проводится по следующим направлениям: структура и динамика доходов бюджета, в том числе его зависимость от крупных налогоплательщиков; структура и динамика
расходов; анализ внебюджетных средств; соответствие показателей исполнения бюджета
плановым расчетам; структура долга; активы и сбалансированность бюджета. Приведенная
методика является достаточно полной, но некоторые ученые отмечают, что она не содержит
показателей, отражающих эффективность деятельности органов публичной власти в сфере
управления финансами. Кроме того, необходимо обратить большое внимание на роль межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из бюджетов различных
уровней [5, с. 210].
Исследование развития концептуальных и практических аспектов местных финансов отражают направленность бюджетной самостоятельности (способности за счет собственных и
регулируемых доходов самостоятельно обеспечить устойчивое развитие территории), бюджетной обеспеченности (наличие доходных источников в объеме, достаточном для удовлетворения всех потребностей территориальной общины), бюджетной сбалансированности
(рационального соотношения объема доходов и расходов муниципального бюджета, что
создает условия для избежания дефицита или профицита ресурсов бюджета учреждениями
публичной власти) [6,с. 193].
Финансовая устойчивость бюджета представляет собой оценку всех финансовых потоков, которые его формируют для определения эффективности управления органами государственной и местной власти.
Нашей целью является создание экономически обоснованной методики оценки финансовой устойчивости и состояния формирования бюджета региона, которая будет способствовать комплексному управлению региональными и местными финансами, что позволит:
 объективно проанализировать доходную часть местных бюджетов региона;
 исследовать состояние правового и информационного обеспечения формирования
финансово устойчивых бюджетов;
 дать оценку деятельности учреждений в сфере формирования бюджета региона;
 выяснить причинно-следственные связи между отдельными экономическими
явлениями, процессами и статьями бюджетов;
 определить уровень возможностей наполнения бюджетов;
 разработать предложения для роста доходной части местных бюджетов.
Расчеты будем осуществлять пользуясь основными методами исследования оценки
формирования финансово устойчивых бюджетов (табл. 1).
Таблица 1
Основные методы оценки формирования финансово устойчивых бюджетов
№
1
І
1

2
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Название метода
Сущность
2
3
Методы теоретических и эмпирических исследований
Ретроспективный анализ Позволяет исследовать возникновение, формирование
и развитие процессов и событий в хронологической
последовательности с целью выявления внутренних и
внешних связей, закономерностей и противоречий.
Метод классификации
Совокупность правил создания системы классификационных группировок и связи между ними.

Продолжение
1
3

ІІ
1

2
Системный метод

3
Заключается в комплексном исследовании больших и
сложных объектов, исследовании их как единого целого с согласованным функционированием всех элементов и частей.
Экономико-математические и статистические методы
Метод коэффициентов
Сводится к расчету соотношений между отдельными
показателями или группам показателей, которые характеризуют состояние объекта и сравнение результатов с
нормативными или средними данными.

2

Факторный анализ

3

Метод анализа иерархий

4

Корреляционнорегрессионный анализ

5

Прогнозирование

6

Кластерный анализ

7

Квалиметрический
анализ

Методика комплексного системного изучения и оценки
влияния факторов на величину результативных показателей. Основой факторного анализа является построение факторной модели, в которой факторы должны
находиться в причинно-следственных связях с исследуемым показателем.
Заключается в декомпозиции (разложении) проблемы
на более простые составляющие части и в дальнейшей
обработке последовательности утверждений лица,
принимающего решение, с помощью парных сравнений.
В результате может быть выражена относительная
степень взаимодействия в иерархии. Эти утверждения
затем выражаются численно.
Обеспечивает поиск ранее неизвестных причинных
связей (корреляция непосредственно не раскрывает
причинные связи между явлениями, но определяет
числовое значение этих связей и вероятность суждений
относительно их существования). Основными средствами анализа являются парные, частичные и множественные коэффициенты корреляции.
Выявление состояния и вероятных путей развития
явлений и процессов, которые научно обосновываются
системой установленных причинно-следственных
связей и закономерностей. Прогнозирование предполагает оценку показателей, которые характеризируют эти
явления в будущем.
Это система математических процедур, которая позволяет на основе множества показателей, которые характеризируют набор объектов, сгруппировать их в классы
(кластеры) таким образом, чтобы объекты, которые
входят в один класс, были более однородным, более
подобранными к сравнению с объектами, принадлежащих к другим классам.
Включает методы количественной оценки качественных параметров. Предусматривает возможность
предоставления количественного выражения определенных преимуществ и недостатков каждого исследуемого фактора, в результате чего получается количественная оценка варианта использования.
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Для избрания методического инструментария воспользуемся подходами, которые позволяют выявить тенденции и закономерности формирования бюджетов с учетом специфики
развития экономики, изменения нормативно-правовой базы, исторических и национальных
особенностей региона и страны. Мы разработали систему таких показателей, включив сюда:

−

показатели, которые характеризируют способность бюджета покрывать свои обязательства доходами (коэффициент бюджетного покрытия, коэффициент дотационности);

−

показатели, которые характеризуют структуру доходов бюджета (коэффициент финансовой автономии и коэффициент финансовой зависимости);

−

показатели, которые характеризуют обеспеченность расходов собственными и закрепленными доходами (коэффициент обеспечения текущих и капитальных расходов
собственными доходами);

−

показатели налоговой нагрузки (уровень налоговой нагрузки региона, доля налоговых поступлений в структуре доходов).
Итак, в систему показателей механизма формирования финансово устойчивых бюджетов
следует включить (табл. 2):
Таблица 2
Показатели механизма формирования финансово устойчивых бюджетов
№
1
1

2
3

4

5
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Показатель
2
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент
бюджетного
покрытия
Коэффициент
обеспеченности
доходов налоговыми поступлениями
Коэффициент
финансовой
автономии
Коэффициент
обеспеченности
текущих и
капитальных
затрат собственными и закрепленными доходами

Экономическое содержание

Методика
расчета

3

4

Показывает степень зависимости финансовых
возможностей местных органов власти при
финансировании расходов местного бюджета
от трансфертов из государственного бюджета.
Показывает соответствие доходов местных
бюджетов и полномочий, возложенных на
региональные органы власти.
Предназначен для определения роли налоговых поступлений в формировании доходов
местного бюджета
Характеризует долю собственных и закрепленных доходов местного бюджета в общей
структуре доходов
Показывает, какая часть текущих и капитальных расходов финансируется за счет
собственных средств (без помощи из государственного бюджета)

Оптимальное
значение
5

К фз =

Т
Д

≤0,4

К бп =

Д
Р

≥1,0

К од =

НП
Д

≥0,7

К фа =

СД
Д

≥0,8

К заб . =

СД
Р

≥0,6

Продолжени
ие
1
6

2
Коэффициеент
налоговой нагн
рузки

7

Коэффициеент
дотационноости

3
м налоговых поступлеп
Характтеризует объем
ний, пр
риходящихся нна 1 гривну го
одового
валово
ого региональнного продукта,, и определяет ур
ровень налоговвой нагрузки
Показы
ывает долю дооходов, которая формируется заа счет средств,, предоставлен
нных из
госудаарственного бю
юджета для вы
ыравнивания
доходн
ной и расходноой частей месттного бюджета региона

5

4

К нн =

НП
П
ВРП
П

К дот. =

0,3-0,5

Дот
т.
Д

≤0,2

Примечаниее: Д – доходы
ы местного бюдджета; Р – рассходы местногго бюджета; С
СД – собственн
ные
дооходы местногго бюджета (до
оходы без учеета трансферто
ов) Т – официаальные трансф
ферты; ВРП – валоовой региональьный продукт; Дот. – дотациия местному бю
юджету из госу
ударственногоо бюджета.

дования фин
нансовой усттойчивости бюджетов
б
следует добавиить показатеели
Для исслед
оц
ценки состояяния формиро
ования бюдж
жетов, их результативноссти, которыее дают возмо
ожноость определи
ить, наскольк
ко эффективнно собираютсся те или ины
ые виды посттуплений в расчеете на одногго жителя теерритории. Э
Эти коэффиц
циенты позво
оляют осущеествить сравн
нитеельный анали
из результати
ивности форм
мирования ресурсной
р
сосставляющей бюджетов разр
ли
ичных регион
нов и предстаавить их хараактеристику (табл.
(
3).
Таблица 3
Система покказателей для оценки
о
результтативности
формировани
ия ресурсной составляющей
с
й бюджетов
№
1..

показатель
Коэффиц
циент результаттивности налогоов на доходы, налогов
н
на прибы
ыль и увеличен
ние
рыночной
й стоимости

2..

Коэффиц
циент результаттивности платеж
жей за использзование
природны
ых ресурсов

3..

Коэффиц
циент результаттивности налогоов на собственность

4..

Коэффиц
циент результаттивности внутреенних налогов на
товары и услуги

5..

Коэффиц
циент результаттивности другихх налогов

Экономическкое содержани
ие
Харрактеризует среедний объем посп
тупллений налоговв на доходы, наалогов
на пприбыль и увел
личение рыноч
чной
стоиимости на одно
ого человека, проп
живвающего на опр
ределенной территориии.
Харрактеризует среедний объем посп
тупллений платежеей за использов
вание
прирродных ресурссов на душу нааселения,, проживающеего на определеенной
террритории.
Харрактеризует среедний объем посп
тупллений налоговв на собственно
ость
на оодного человекка, проживающ
щего
на оопределенной территории.
т
Харрактеризует среедний объем посп
нних налогов на
н
тупллений внутрен
товаары и услуги на
н одного человека,
прож
живающего наа определенной
й
террритории.
Харрактеризует среедний объем посп
тупллений от други
их налогов на одноо
го ччеловека, прож
живающего на опрео
делеенной территории.

Меттодика расчетаа

Кр налл. =

НД
Ч

К
Кр плат. =

К
Кр нал. =
Кр вн... =

ИР
Р
Ч

НС
С
Ч

ВН
Ч

К
Кр дн. =
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Ч
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6..

Коэффиц
циент результаттивности доходоов от собствен
нности и
предприн
нимательской деятельд
ности

Харрактеризует среедний объем посп
тупллений доходовв от собственности
и прредпринимател
льской деятель
ьности нна одного человека, проживаающего нна определенно
ой территории.
Коэффиц
циент результаттивнос- Харрактеризует среедний объем посп
ти платеж
жей за админисстратив- тупллений платежеей за администтраные сборы и платежи, доходы
д
тивнные сборы и пл
латежи, доходы от
от коммерческой и побочной
ком
ммерческой и побочной
п
продажи
продажи
щего
на оодного человекка, проживающ
на оопределенной территории.
т
Коэффиц
циент результаттивнос- Харрактеризует среедний объем других
д
ти другихх неналоговых
х посненаалоговых посттуплений на од
дного
туплений
й
челоовека, проживающего на опр
ределеннной территори
ии.

7..

8..

К
Кр нc. =

Крр ас. =

ДС
Ч

АС
Ч

Кр неннал.п.. =

ДНП
П
Ч

и на доходы, нналоги на прибыль и увеличеение рыночнойй стоимости; ИР –
Примечаниее. НД – налоги
пллатежи за испоользование пр
риродных ресуурсов; НС – налоги
н
на соб
бственность; В
ВН – внутренн
ние
наалоги на товары
ы и услуги; ДН
Н – другие наллоги; ДС – дох
ходы от собств
венности и прредпринимател
льскоой деятельностти; АC – платеежи за админиистративные сб
боры и платеж
жи, доходы отт коммерческой и
пообочной продаажи; ДНП – др
ругие неналогоовые поступлеения; Ч – числ
ленность населления определ
ленноой территории..

дования бюдж
жета и его ф
финансовой устойчивости
у
и наиболее ццелесообразны
ым
Для исслед
меетодом являеется именно корреляционнно-регресси
ионный анали
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ли
инейную мноожественную
ю регрессионнную модель прогнозиров
вания бюджеета территори
ии.
Ли
инейная многгофакторная модель интеересна с точкки зрения оцеенки бюджеттного потенци
иалаа, поскольку позволяет нее только проогнозировать будущее знаачение фактиического потеенци
иала, но и, чтто главное, по
озволяет смодделировать влияние
в
факторов окружаающей среды на
воозможный объ
ъем бюджетн
ных средств ррегиона.
составляющ
Важным эттапом разраб
ботки моделии является оп
пределение показателей,
п
щих
осснову модели
и. Оценивая бюджетный
б
ппотенциал, в основу экон
номико-матем
матической мом
деели целесообрразно включи
ить коэффицциенты оценкки состояния и результатиивности форм
мироования бюджетов регионаа, выбрав из нних наиболеее значимые путем
п
исключчения фактор
ров
сн
наименьшей плотностью связи (коэфф
фициентом корреляции)
к
и устраненияя мультиколл
линееарности.
ый показател
ль состояния бюджетного
о потенциалаа (Р) опредееляется сумм
мой
Абсолютны
фаакторов:

P =

i

∑

m iFi

(1)

i =1

где і – коли
ичество факто
оров;
m – весомоость i-го фак
ктора (опредееляется экспеертным мето
одом, mi = 0....1, с услови
ием
i

ноормирования

∑m
i =1

i

= 1 );;

ияет на интеггральное сосстояние и оп
пределяется ссостоянием отFi – i-тый фактор, вли
деельных составвляющих бюджетного поттенциала реггиона и их взааимосогласовванности.
В свою очеередь каждый из фактороов Fi характтеризуется су
уммой критерриев, имеющ
щих
сооответствующ
щие коэффициенты проявлления Ki:
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Fi =

1 n
∑ Ki
n i1

(2)

С учетом рассмотренного имеем:

⎛ K + ...K 7 ⎞
⎛ K + K14 ⎞
⎛ K + ...K 4 ⎞
P = m1 ⎜ 1
⎟ + m3 ⎜ 1
⎟
⎟ + m2 ⎜ 3
4
3
3
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠

(3)

Разработка факторно-критериальной модели оценки предусматривает определение
экспертами значимости фактора путем ранжирования. Из методов экспертных оценок применяется метод рейтинга (метод оценочной классификации) и метод балльных оценок с
использованием шкалы:
0 ˂ К ≤ 0,25 – недостаточный уровень;
0,25 ˂ К ≤ 0,5 – удовлетворительный уровень;
0,5 ˂ К ≤ 0,75 – достаточный уровень;
0,75 ˂ К ≤ 1 – высокий уровень.
Результатом обработки данных являются ранжированые ряды весомостей и значимости
показателей, которые сводятся в единую систему исчисления. Таким образом, применение
такого метода экспертных оценок позволит проводить количественных анализ изменений,
которые постоянно происходят в бюджетном потенциале региона.
Метод анализа иерархий, как один из экономико-математических методов исследования
устойчивости бюджетного потенциала региона, применяется для обоснования выбора оптимального источника и моделирования структуры доходов местных бюджетов. Этот метод
получил широкое распространение в последнее десятилетие, поскольку он имеет такие
преимущества, как универсальность анализа сложных проблем и систем, возможность учета
экспертных оценок и легкость применения. Согласно этому методу выбор приоритетных
решений осуществляется с помощью парных сравнений.
Результаты оценок в количественном выражении базируются на шкале парных сравнений Т. Саати (табл. 4). Основным преимуществом этого метода является то, что он есть
безразмерным, а поэтому не возникает проблем при приведении к одинаковым единицам
измерения.
Таблица 4
Шкала парных сравнений Т. Саати
Относительная
важность (баллы)
1
3

Определение

Обьяснение

5

Одинаковая важность
Один элемент немного важнее другого
Существенное преимущество

7

Значительное преимущество

9

Абсолютное преимущество одного
над другим
Промежуточные оценки между соседними утверждениями
Если при сравнении одного элемента с другим получено одно из вышеуказанных чисел (1-9), то сравнив второе с первым, будем иметь обратную величину

2, 4, 6, 8
Обратные величины чисел, приведенных выше

Оба элемента делают одинаковый вклад
Опыт позволяет поставить один элемент
немного выше другого
Опыт позволяет установить безусловное
преимущество одного над другим
Один элемент настолько важнее другой,
что стает более значимым
Очевидность преимущества подтверждается большинством
Компромиссное решение
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Первый шаг заключается в декомпозиции и представлении задачи в иерархической форме. Нами рассматриваются доминантные иерархии, которые строятся с вершины (цель – с
точки зрения управления) через промежуточные уровни (критерии, от которых зависят
последующие уровни) до самого низкого уровня, который является, как правило, перечнем
альтернатив (рис. 1).
Цель

Альтернативы

Обеспечение финансовой устойчивости
бюджетов

Объем
собственных
доходов
бюджетов

Объем
закрепленных
доходов
бюджетов

Объем
привлеченных
доходов
бюджетов

Факторы, влияющие на принятие решений

*разработано автором

Рис. 1. Иерархическая модель идентификации альтернативных источников
обеспечения финансовой устойчивости бюджетов*
К факторам, которые влияют на принятие решений, мы относим:
 прозрачность формирования бюджетных средств;
 стабильность поступлений в бюджет;
 эффективность механизма начисления;
 уровень контроля за использованием бюджетных средств;
 децентрализация, трансформация, модернизация;
 факторы стимулов для местного совета.
Иерархии определяются, если каждый элемент заданного уровня функционирует как
критерий для всех элементов уровня, что стоят ниже. Закон иерархической непрерывности
требует, чтобы элементы низшего уровня были попарно уравнены в отношении элементов
следующего уровня и так до вершины иерархии.
Завершающим этапом является определение уровня согласованности для всей иерархии
и проверка адекватности полученных выводов. Если такое значение не превышает 0,1, то
согласованность, по утверждению Т. Саати, считается приемлемой, а соответствующая
иерархическая модель – адекватной.
Таким образом, использование метода анализа иерархий дает возможность определить в
количественном выражении значимость предлагаемых альтернатив по выбору источника
привлечения финансовых ресурсов для обеспечения устойчивости бюджетного потенциала.
В целом предложенная система оценки состояния обеспечения устойчивости бюджетного
потенциала региона способствует его комплексной и всесторонней оценке.
Чем ближе расчетное значение устойчивости бюджета до 0, тем меньше возможности у
местных властей по дальнейшему привлечению долговых обязательств и рефинансированию долга. То есть, чем больше значение запаса прочности, тем более финансово устой210

чивым является бюджет, ведь соотношение общего фонда и обязательств по обслуживанию
долга позволяет рассчитывать на заимствования в следующих бюджетных периодах.
Стоит отметить, что в соответствии с мировой практикой годовая стоимость обслуживания задолженности не должна превышать 20% текущего бюджета. В случае быстрого роста
доходной части бюджета возможно превышение лимита в 20%, если же рост незначительный или отсутствует, то обслуживание задолженности может составлять 15% и меньше
текущего бюджета [7].
Оценка состояния налоговой базы предполагает анализ состава, структуры и динамики
налоговых поступлений в соответствующий бюджет, в том числе – анализ налоговой задолженности. Мы считаем, что оценку состояния налоговой базы следует осуществлять с
помощью следующих показателей: доли местных налогов и сборов в структуре поступлений; доли налоговых поступлений в структуре доходов, доли недоимки в доходах бюджета,
зависимость доходной базы бюджета от крупнейших налогоплательщиков.
Наибольший удельный вес в общей структуре доходов бюджета, в том числе – и
местных, продолжают составлять налоговые поступления. Так, самая высокая доля налоговых поступлений среди федеративных государств в Германии (60%) и Канаде (59%), а
среди унитарных государств – в Швеции (74%), Дании (53%), Норвегии (44%). В Украине
доля налоговых поступлений в сводном бюджете составляет 76%. Поэтому, по нашему
мнению, целесообразно их учесть в процессе осуществления оценки финансовой устойчивости бюджета муниципального образования с учетом изменений, внесенных Налоговым и
Бюджетным кодексами Украины.
Сегодня удельный вес расходов местных бюджетов не обеспечивается собственными и
закрепленными доходами, что обусловлено неэффективным распределением общегосударственных налогов и сборов между бюджетами разных уровней. Следовательно, необходима
качественная трансфертная политика, которая должна быть основана на прозрачных правовых нормах и формулах распределения финансовых ресурсов, которая предусматривает
стимулы для поиска дополнительных собственных источников доходов бюджета и сокращения их расходов. Именно поэтому в условиях ежегодного увеличения доли межбюджетных трансфертов и при проведении анализа финансовой устойчивости бюджетов территориальных общин целесообразно осуществлять оценку показателей, касающихся межбюджетных отношений.
Анализ изменений в показателях межбюджетных отношений предполагает анализ
структуры доходов местного бюджета, опираясь на их разделение на такие, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов (совокупность доходных источников,
закрепленных государством на постоянной основе за соответствующими бюджетами), и
такие, которые не учитываются при расчете объема трансфертов.
Итак, обобщив действующие подходы, мы предлагаем до оценки межбюджетных отношений включить: долю доходов, которые учитываются при определении трансфертов в
структуре доходов местного бюджета без учета трансфертов; долю дотаций и целевых субвенций в структуре доходов бюджета.
Еще одним из самых используемых подходов в научной литературе к решению такой
задачи является использование интегрального или обобщенного показателя.
Метод интегральной оценки заключается в том, что одного показателя не достаточно для
характеристики бюджетного потенциала. Необходима группа индикаторов, которые в совокупности с той или иной степенью полноты (в зависимости от количества показателей в
группе) отражали бы как количественную сторону, то есть масштабы разного рода ресурсов, так и качественную его сторону, которая свидетельствует об эффективности использования ресурсов, имеющихся в наличии. Для сравнения потенциалов, как чего-то целостного,
необходимо объединить выбранные показатели в один комплексный показатель [8, с. 255].
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Основные преимущества интегрального показателя заключаются в следующем: вопервых, он синтезирует в себе все включенные в исследование показатели и коэффициенты;
во-вторых, сводит проблему оценки бюджетного потенциала к одному количественному
значению, что существенно облегчает экономическую интерпретацию полученных результатов.
Наличие большого количества исходных показателей и их разноплановость усложняют
процедуру построения интегрального показателя, делает его громоздким, снижает его информативность, негативно влияет на значимость весовых коэффициентов. Выходом из ситуации может быть процедура последовательной свертки, в которой исходные показатели
сначала группируются по определенной характеристикой.
Пусть имеем k-групп показателей, которые характеризуют бюджетный потенциал, каждая из которых содержит ni показатели, i = 1, 2, ... k, j = 1, 2, ..., ni. Одним из условий при
построении интегрального показателя как для каждой группы, так и при агрегации частных
групповых результатов является то, что увеличение значения интегрального показателя
должно соответствовать росту качества частичного показателя [9, с. 81-85]. Кроме того, для
облегчения интерпретации конечного результата исходные данные целесообразно нормализовать, сведя их значение в промежутке [0; 1]. При соответствующем алгоритме построения
интегрального показателя конечный результат также будет содержать значение из этого
промежутка. При таких условиях значение 1 будет соответствовать лучшему качеству, а
значение 0 — плохому качеству. Учитывая, что исходные данные могут иметь разное направление влияния на конечный результат, то есть, выступать стимуляторами, дестимуляторы или номинаторами, их нормализацию можно провести по правилу [10]:

xi = 1 −

i
x mj
− x ij
i
− x ij
max x mj

(4)

где значение j-того показателя для i-той группы по m-й период времени; значение j-го
показателя для i-той группы, которая соответствует его наилучшему качеству; i = 1, 2, ..., k;
j = 1, 2, ..., ki, m = 1, 2, ... T, T – количество периодов времени, за которым проводится оценка.
Алгоритм построения количественной оценки уровня устойчивости бюджета включает
следующие этапы:
формирование матрицы исходных данных;
выделение показателей, которые осуществляют наиболее существенное влияние на
уровень устойчивости бюджета;
разделение показателей на стимуляторы и дестимуляторы развития;
группировки ситуаций;
нахождения эталонного значения показателя;
расчет частичного интегрального показателя для каждой группы;
расчет обобщенного показателя устойчивости бюджета региона.
Построение частичного интегрального показателя внутри группы предлагается осуществлять по методу расстояний:

I mi =

ni

∑ (1 − x
j =1
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где – частичный интегральный показатель i-й группы по m-й период времени, i = 1, 2, ...,
k; m = 1, 2, ... T.
Построение конечного интегрального показателя осуществим с помощью линейной
взвешенной свертки:

Im =

k

∑wI
i

i
m

(6)

i =1

где – значение обобщенного показателя для всех групп – вес показателей i-той группы в
оценке бюджетного потенциала. Предполагается, что весовой коэффициент является неизменным для всех периодов времени.
Проведем интегральное оценивание устойчивости бюджета общины (региона) на основе
предложенного выше подхода. В качестве групп показателей, характеризующих бюджетный потенциал, было выбрано:
группу показателей поступлений в бюджет;
группу показателей, отражающих расходную часть бюджета;
группу показателей, которые включают дополнительно привлечены деньги.
Расчеты проведем за следующим алгоритмом:
1. Определение данных в каждой группе, учитывая их полноту и репрезентативность.
2. Нормализация исходных данных для каждой группы по формуле (4). С одной
стороны, она исключит влияние единиц измерения на результат, а с другой – упростит
интерпретацию результатов.
3. Расчет частичного интегрального показателя для каждой группы (формула (5)).
4. Расчет обобщенного показателя устойчивости бюджета (формула (6)).
Далее нужно проанализировать изменение частных показателей, рассчитанных по каждой
группе, в комплексе.
Для оценки финансовой устойчивости бюджета был применен метод интегральной
оценки. Поскольку этот вопрос является очень актуальным, то и в дальнейшем необходимо
разрабатывать наиболее эффективные подходы к оценке бюджетного потенциала территории (региона). Нами определено, что есть перечень необходимых для исследования показателей, раскрывающих потенциал финансовой устойчивости бюджета. В условиях реформы
децентрализации применения предложенного подхода приведет к более точному планированию доходов и расходов бюджета, поможет в исследовании возможностей бюджетного
потенциала, раскроет возможность к активизации привлечения дополнительных финансовых ресурсов в бюджет, расширит потенциальные возможности для развития общин.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД СИСТЕМНЫХ РЕФОРМ
кандидат экономических наук, доцент Талах В.И.1
Луцкий национальный технический университет, Украина

Аннотация
Агропромышленный комплекс Украины и, прежде всего, его ведущая отрасль – сельское хозяйство всегда находились среди приоритетов развития Украины. Аграрный сектор, в частности, является
одним из бюджетообразующих секторов национальной экономики и занимает второе место среди
отраслей экономики в товарной структуре экспорта. Сельское хозяйство является наиболее стабильно
работающим сектором экономики. Среди самых влиятельных факторов, препятствующих ведению
бизнеса в Украине – доступ к финансированию сельскохозяйственных предприятий.
Исследование финансового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, свидетельствует о том, что они в основном работают за счет собственных ресурсов. Хотя доля самофинансирования хозяйственной деятельности значительна, однако ее недостаточно для обеспечения всех потребностей. Поскольку аграрный бизнес имеет определенные особенности, это накладывает отпечаток
на инструменты накопления и использования финансовых ресурсов в этом секторе э.
В системе финансовой поддержки аграрного производства сельскохозяйственных предприятий
банковское кредитование обеспечивает немногим более 25% финансовых ресурсов и занимает второе
место после внутреннего самофинансирования. Несмотря на то, что банки имеют ликвидные средства,
они не спешат направлять их в слишком рисковый аграрный сектор. Условия кредитования сельскохозяйственных предприятий, которые предлагают банки, делают этот источник привлечения ресурсов
недоступным для большинства производителей сельскохозяйственной продукции. Особенно это касается малых предприятий.
Важным условием улучшения ситуации в аграрном секторе и повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства является достаточная и сбалансированная по направлениям
государственная финансовая поддержка сельского хозяйства. Структурно современная отечественная
государственная поддержка сельского хозяйства характеризуется небольшими объемами прямой
государственной поддержки и значимыми по объемам преференциями по уплате НДС. Если сопоставить эти показатели развития с показателями других отечественных отраслей экономики, которым
также предоставлялись государственные преференции развития, в частности с горнометаллургическим комплексом, где Украина, как и в сфере агропромышленного комплекса, занимает
ведущее место на мировом рынке стали то в аграрном секторе государственная поддержка показала
себя высокоэффективной, а соответственно и оправданной.
Следовательно, упорядочения требует механизм прямой государственной поддержки сельского
хозяйства. Бюджетные дотации и компенсации нужно выплачивать в первую очередь эффективно
хозяйствующим товаропроизводителям, а основную массу средств целесообразно направлять на финансирование программ, способных обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства.
Annotation
The agro-industrial complex of Ukraine and, above all, its leading industry – agriculture has always been
among the priorities of Ukraine's development. The agricultural sector, in particular, is one of the budgetmaking sectors of the national economy and is the second largest economic sectors in the commodity
structure of export. Agriculture is the most stable sector of the economy. Among the most influential factors,
hindering the conduct of business in Ukraine is access to financing of agricultural enterprises.
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The study of financial support for agricultural producers shows that they mainly work at their own
resources. Although the share of self-financing of economic activity is considerable, but it is not enough to
meet all needs. Since the agricultural business has certain characteristics, this leaves an imprint on the
instruments of accumulation and use of financial resources in this sector of economy.
In the system of financial support for agricultural production of agricultural enterprises, bank lending
provides a little more than 25% of financial resources and ranks second after internal self-financing. Despite
the fact that banks have liquid funds, they are not in a hurry to direct them to a too risky agricultural sector.
The conditions for lending to agricultural enterprises offered by banks make this source of resource
mobilization inaccessible to most producers of agricultural products. This is especially true for small
businesses.
An important condition for improving the situation in the agricultural sector and enhance the
competitiveness of agricultural production is sufficient and well balanced on the direction of the state
financial support for agriculture. Structurally modern domestic government support for agriculture is
characterized by small volumes of direct government support and significant preferences in terms of the
payment of VAT. If we compare these development indicators with those of other domestic sectors of the
economy, which were also given state development preferences, in particular, with the mining and
metallurgical complex where Ukraine, as well as in the agro-industrial complex, takes the leading place in the
global steel market, then in the agrarian sector, state support proved to be highly effective, and therefore
justified.
Consequently, ordering requires a mechanism of direct state support for agriculture. Budget grants and
compensations should first be paid effectively to economic producers, and the bulk of the funds should be
directed to financing programs that can ensure sustainable development of agriculture.

Агропромышленный комплекс Украины и, прежде всего, его ведущая отрасль – сельское
хозяйство всегда находились среди приоритетов развития страны. Аграрный сектор, в частности, является одним из бюджетообразующих секторов национальной экономики и занимает второе место среди отраслей экономики в товарной структуре экспорта. Сельское хозяйство является наиболее стабильно работающим сектором экономики. Так, аграрное производство в последние десять лет демонстрировало преимущественно положительную ежегодную динамику за исключением некоторых лет, когда преобладали негативные факторы
влияния природно-климатических условий. В общем данный сектор экономики выступал
своеобразной точкой опоры для экономики Украины в сложные кризисные годы. Примером
являлись 2008 и 2013 годы, когда большинство видов экономической деятельности демонстрировали падение производства, но именно благодаря росту сельскохозяйственного производства Украины сохраняла положительную динамику ВВП.
Усиление процессов глобализации и обострения проблем обеспеченности продовольственной продукцией населения мира требуют дальнейшего развития отечественного агропромышленного комплекса и его интеграции в мировую продовольственную систему. Настоящее требует не только закрепления полученных результатов развития аграрного сектора,
но и обеспечения качественного скачка в его развитии. Украина, в отличие от развитых
стран (США, Канады, стран ЕС), на треть использует мощный природно-ресурсный потенциал (на Украину приходится примерно 25% черноземов мира, а площадь сельскохозяйственных угодий составляет 43 млн. га (72% от общей площади страны). Об этом свидетельствует наше отставание от развитых стран по показателям эффективности отечественных
сельскохозяйственных производителей –низкая урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота и т. д. Иными словами, повышение производительности сельского хозяйства могло бы сгенерировать гораздо существенный вклад в экономику страны.
Финансирования дальнейшего развития аграрного производства приобретает все большую актуальность. Это обусловлено динамичным развитием социально-экономической и
био-технико-технологической систем, в которых должно поддерживаться рациональное
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соотношение между ресурсами и потребностями, между факторами производства, всеми ее
структурными элементами [1, с. 16]. Финансирование одновременно является рычагом влияния через соответствующий инструмент на социально-экономические процессы как на
уровне хозяйств, так и на общие процессы воспроизводства на уровне отдельных отраслей,
государства в целом [2, с. 12].
Проблема финансирования в настоящее время имеет как теоретическое, так и практическое значение. Савченко В.Д. отмечает, что организация предприятия с финансовой точки
зрения представляет собой процесс привлечения средств с целью получения прибыли. Однако идея о получении максимальной прибыли следует из трудов по классической экономике, в которых любое предприятие рассматривается как рациональный хозяйствующий
субъект, который пытается максимизировать эффективность своего потребления и своей
прибыли. В условиях же социально-ориентированной рыночной экономики предприятие
рассматривается как совокупность групп индивидов, вступающих в определенные групповые взаимоотношения.
Удачно, по нашему мнению, определяет понятие "финансирование" Терещенко А. [3, с.
11] – это меры, направленные на покрытие потребности предприятия в капитале, которые
включают в себя мобилизацию финансовых ресурсов, их возврата, а также отношения между предприятием и капиталодателями, которые из этого исходят.
Наиболее распространенным является утверждение, что финансирование – это обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на осуществление, развитие: чего
либо [4, с. 1139]; текущих расходов и капитальных вложений [5, с. 778]; экономики государства, социальных потребностей и программ, производства продукции, научнотехнических исследований, строительства и переоборудования предприятий, а также содержание бюджетных организаций [6, с. 596]. Из вышеприведенных определений следует,
что основой финансирования предприятий выступают финансовые ресурсы. Итак, для правильного понимания сущности финансирования сначала необходимо идентифицировать
понятие "финансовые ресурсы".
В научной литературе понятие "финансовые ресурсы" встречается очень часто, и подходов к его определению как на макро-, так и на микроуровне большое множество, каждый из
которых заслуживает внимания. Рассмотрев часть из них мы можем констатировать, что до
последнего времени в ученых нет единого мнения относительно определения данного термина.
Финансовые ресурсы – денежное выражение вновь созданной стоимости [7, c. 16]. В
данном определении находит свое отражение лишь форма, в которой проявляются финансовые ресурсы, однако непонятно, где и кем они создаются. В экономической литературе
часто встречается такое определение финансовых ресурсов – совокупность денежных
средств, находящихся в распоряжении предприятия ... и к которым относятся все денежные
фонды и средства в не фондовой форме [8, с. 14].
Расхождение позиций ученых по определению финансовых ресурсов можно сгруппировать по формам их обнаружения. В подавляющем большинстве определений, финансовые
ресурсы отождествляются с денежными средствами и представлены в форме денежных
фондов (резервов). Мы не можем согласиться с такими трактовками финансовых ресурсов и
поддерживаем мнение других ученых, в частности Нама Г.Г., который отмечает, что к финансовым ресурсам относятся все денежные фонды и та часть, которая используется в не
фондовой форме. Ведь финансовые ресурсы большинства предприятий (в новых условиях
хозяйствования) представлены в не фондовой форме, а денежные средства в фондовой
форме в соответствии с новым Положением (стандартом) бухгалтерского учета и Планом
счетов, а также Финансовой отчетностью предприятий не всегда имеют четко определенное
целевое назначение (отсутствует фонд оплаты труда, амортизационный фонд и т.п.). Мы
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также согласны с мнением Опарина В.Н., что не оправданным является представление финансовых ресурсов в виде доходов, отчислений, поступлений и накоплений. Так как "... все
указанные понятия между собой тесно связаны, но совсем не тождественны (иначе не понятно, зачем вообще выделять разные понятия, если они обозначают одно и то же)" [8, с.
145]. Рассмотрев различные взгляды на сущность финансовых ресурсов, мы можем дать
уточненное определение финансовых ресурсов – это часть средств, которые были сформированы при создании предприятия, поступают на предприятие по результатам операционнофинансовой деятельности для реализации поставленных целей и выполнения обязательств.
Обобщая вышесказанное, можно выделить основные признаки, присущие финансовым
ресурсам, согласно которым: формирование и использование финансовых ресурсов осуществляется в соответствии с правовым и нормативным обеспечением; финансовые ресурсы
могут принадлежать тем или иным субъектом хозяйствования – предприятиям (сложившимся на государственной, коллективной и частной собственности), или сосредоточены у
субъектов рынка (коммерческих банков, инвестиционных фондов, компаний); основными
направлениями использования финансовых ресурсов являются воссоздание предприятий,
социальное обеспечение работников, другие потребности субъектов хозяйствования.
Анализ сущности категории финансирования в своих трудах осуществляло множество
выдающихся ученых, а именно М. Бернар и Ж. Колли, М. Гаретовський, А. Барихин,
Н. Семенова, А. Грязнова и др. В частности, Н. Семенова в своих исследованиях пришла к
выводу, что основные концептуальные подходы к определению процесса финансирования
предприятий необходимо рассматривать по следующим направлениям:
1) экономическое содержание процесса финансирования заключается в обеспечении
средствами затрат и расходов субъектов хозяйствования;
2) в практической деятельности под финансированием понимают приобретение активов
предприятия [9, с. 22].
Мы поддерживаем мнение автора, но на наш взгляд, средством процесса финансирования выступают не средства предприятия, а финансовые ресурсы и финансовые ресурсы
используются не только для приобретение активов, а и для финансирования расходов по
выплате заработной платы, погашению кредиторской задолженности и тому подобное.
К основным подходам определения данного процесса мы относим следующие: в сущностном аспекте под категорией "финансирование" разные авторы понимают денежнофинансовые отношения, платежные потоки, "успешное завершение" какой-либо инициативы и обеспечение расходов необходимыми финансовыми ресурсами. Под средствами
финансирования понимают средства, финансовые ресурсы, деньги, авуары.
Позиции по определению процесса "финансирование" как собрание авуаров для успешного окончания операции придерживаются М. Бернар и Ж. Колли. Данные авторы утверждают, что процесс финансирования может осуществляться в течение длительного периода,
поэтому необходимо использовать соответствующие методы с учетом срока использования
[10]. В данном исследовании отмечается, что финансирование осуществляется заимствованными финансовыми ресурсами или авуарами. Мы не согласны с данным утверждением,
поскольку средства могут быть получены из государственного бюджета в форме государственной помощи (дотаций, субсидий), в подарок тому подобное.
М. Гаретовская утверждает, что финансирование осуществляется в форме обеспечения
финансовыми ресурсами расходов [11, c. 292], направляемых на развитие отрасли. В большом экономическом словаре термин "финансирование" определяется как осуществление
обеспечения соответствующим количеством финансовых ресурсов необходимых затрат
направленных на развитие [12]. А. Барихин под термином "финансирование" понимает
необходимость финансирования текущих расходов и осуществления капитальных вложений используя как собственные так и внешние источники финансирования [13]. Мы сог218

ласны с мнением А. Барихина и считаем, что процесс "финансирование" включает не только обеспечение необходимым количеством финансовых ресурсов расходов инвестиционной
деятельности, а обеспечение финансовыми ресурсами затрат производственной деятельности предприятия.
Проведенный анализ подходов трактовки экономической категории "финансирование"
приводит к необходимости систематизации существующих подходов к определению данной категории и, исходя из современных рыночных требований организации данного процесса, существует необходимость в уточнении определения процесса "финансирование".
Анализ существующих трактовок данной категории позволил сделать вывод о существовании четырех основных концептуальных подходов:
– обеспечение средствами расходов;
– обеспечение финансовыми ресурсами предприятия расходов, направленных на развитие;
– вложение средств в активы;
– собрание авуаров для успешного окончания операции.
Исходя из приведенной выше классификации, концепции подхода определения категории финансирования как обеспечения средствами расходов придерживаются Н. Семенова и
А. Барихин. Н. Семенова отмечает, что под финансированием принято понимать обеспечение средствами затрат субъектов хозяйствования [9, c. 22].
Таким образом, экономическая сущность финансирования выходит из следующих положений:
– средством финансирования выступают финансовые ресурсы, которые имеют целевую
направленность;
– целью осуществления процесса финансирования является обеспечение объема потребностей расширенного воспроизводства;
– привлечение и использование финансовых ресурсов предусматривают наличие целевой направленности потоков финансовых ресурсов и должны обеспечивать непрерывное
развитие производственной деятельности.
Исходя из определенных нами основных положений, категорию "финансирование" мы
рассматриваем как процесс движения финансовых ресурсов, который связанный с привлечением и обеспечением целевого использования финансовых ресурсов предприятия. Соответственно, под финансированием расширенного воспроизводства мы понимаем привлечение и использование финансовых ресурсов аграрных предприятий, обеспечивающих непрерывное развитие производственной деятельности.
Продолжая рассмотрение особенностей финансирования сельскохозяйственного производства целесообразно отметить, что каждый субъект хозяйствования сталкивается с проблемой ограниченности финансовых ресурсов и выживания в конкурентной среде. Однако,
особенно сложно привлечь достаточные объемы финансовых ресурсов для осуществления
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Финансирование должно, в первую очередь, обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации сельскохозяйственной продукции в соответствии с заключенными соглашениями, с учетом емкости
внутреннего рынка [14, с. 68] и экспортного потенциала государства.
К методам построения качественного финансового механизма мы относим планирование, прогнозирование, анализ и оценку, обеспечение, регулирование и контроль. Использование существующих методов в организации процесса финансирования является необходимым условием обеспечения эффективной деятельности предприятия.
Финансирования сельскохозяйственных предприятий в современных рыночных условиях хозяйствования обуславливает использование новейших финансовых технологий. К новейших финансовых технологий мы относим секьюритизацию (объединение активов предприятия, которые трудно реализовать, в единый финансовый инструмент и выпуск ценных
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бумаг под его обеспечения), финансовый инжиниринг (взаимодействие различных инструментов в сфере финансирования с учетом уровня риска и доходности, с целью обеспечения
осуществления инвестиционного проекта) и др. Применение существующих на предприятии инновационных финансовых технологий повышает инвестиционную привлекательность, обусловливает развитие путем осуществления капитальных и финансовых инвестиций, обеспечивает расширенное воспроизводство производственной деятельности.
После выбора оптимальных для предприятия источников финансирования, получения
согласия владельцев предприятия, прохождения проверок на соответствие всем условиям
получения кредитных ресурсов, подписания договора, предприятие аккумулирует инвестиционные ресурсы на расчетном счете. Финансовые ресурсы могут тратиться сразу полностью или в соответствии с графиками определенными в договорах. Использование полученных финансовых ресурсов должно соответствовать существующим положениям финансового плана предприятия, строиться в соответствии к существующей нормативнозаконодательной базе и обеспечивать потребности предприятия. Распределение финансовых ресурсов отражает концептуальные основы деятельности предприятия, эффективность использования бюджетов и уровень построения финансового механизма. В процессе
распределения осуществляется основная задача финансирования – обеспечение средствами
расходов потребностей расширенного воспроизводства предприятия. Потребности расширенного воспроизводства требуют, в первую очередь, обеспечение увеличения количества
основных средств производства или модернизации существующего оборудования и увеличение фонда заработной платы. Финансирование расширенного воспроизводства обеспечивает осуществление процесса производства в возрастающем объеме, что проявляется в увеличении объемов производства, улучшении качества продукции, финансово-экономических
показателей предприятия и результатов деятельности.
Финансирования аграрных предприятий осуществляется в соответствии с принципами
организации процесса финансирования. Соответственно к определенным принципам и
проблемам обеспечения организации расширенного воспроизводства, возникает необходимость в построении эффективного механизма функционирования. Согласно с данным концептуальным подходом основным элементом обеспечения расширенного воспроизводства
деятельности предприятия является разработка оптимальной схемы организации деятельности сельскохозяйственного предприятия, с использованием предложенных принципов и
методов обеспечения эффективной работы структурных подразделений, филиалов, представительств, отделений и других подразделений. Мы рекомендуем использовать следующие
принципы организации работы предприятия: доходность, удовлетворенность клиентов,
непрерывность производства и квалификация персонала.
Современная система организации сельскохозяйственного производства предусматривает формирование соответствующей системы его финансирования. Особое внимание при
развитии последней отводится исследованию основных методов и форм финансирования
сельскохозяйственных предприятий рыночного типа. Можно выделить несколько методов
финансирования предприятий. В условиях рынка субъекты хозяйствования должны в первую очередь рассчитывать на внутренние финансовые источники и ресурсы, а внешние
источники – играть регулирующую и вспомогательную роль.
С целью выделения основных форм процесса "финансирование" производственной и
инвестиционной деятельности предприятий необходимо четко выделить признаки по которым осуществляются классификации существующих форм. Остановимся более подробно
на классификации форм финансирования по природе источников происхождения финансовых ресурсов. Обычно различают два вида такого финансирования:
– финансирование за счет внутренних источников (самофинансирование);
– финансирование за счет внешних источников (внешнее финансирование).
220

Для развития сельскохозяйственного производства украинским государственным органам власти необходимо проводить работу по приглашению иностранных фондов поддержки развития предприятий, обеспечению повышения квалификации работников сельскохозяйственных предприятий путем организации возможности стажировки за рубежом, приглашать высококвалифицированных специалистов с других развитых стран мира для оказания помощи по организации эффективного сельскохозяйственного производства в соответствии с международными требованиями и правилами ВОТ и тому подобное.
Кроме существующих грантов, к привлечению финансовых ресурсов на безвозвратной
основе мы относим:
– безвозвратную финансовую помощь учредителей, контрагентов, предприятий, которые
являются связанными или несвязанными юридическими лицами (при наличии) и другие;
– взносы благотворительных фондов, направляемых на поддержку сельскохозяйственных производителей, которые располагаются в неблагоприятных зональных условиях;
– поддержку деятельности сельскохозяйственных предприятий существующими фондами развития, которые осуществляют помощь существующими финансовыми ресурсами,
привлечением квалифицированных специалистов для осуществления консультации предприятий, организацией семинаров, распространением специализированных изданий, тому
подобное.
К внешним привлеченным источникам финансирования расширенного воспроизводства
сельскохозяйственных предприятий мы рекомендуем отнести кредиторскую задолженность
предприятия, которая, с одной стороны высвобождает средства предприятия для собственного использования (покрытия наиболее срочных обязательств), с другой стороны повышает ликвидность предприятия. Использование данного вида финансирования возможно только в пределах сроков установленных в контрактах.
Таким образом, использование данного источника финансирования является альтернативой привлечения краткосрочных займов и дает возможность обеспечения наиболее
срочных и важных обязательств.
По получению финансовых ресурсов в виде возмещений полученных в результате наступления страхового случая, то данный вид финансирования, к сожалению, нельзя рассматривать как источник обеспечения расширенного воспроизводства деятельности сельскохозяйственных предприятий. Данные средства используются для покрытия потерь, которые
понесло предприятие в результате наступления страхового случая (наводнение, засуха,
затопление, оседание грунта, град, ураган и другие неблагоприятные для сельскохозяйственного урожая природные явления).
К внешним привлеченным финансовым ресурсам мы относим инвестиции государственных программ. Под инвестициями государственных программ мы понимаем все формы
поддержки сельскохозяйственных предприятий. Существующую поддержку сельскохозяйственных предприятий мы разделяем на прямую и косвенную, ассигнования из государственного бюджета и льготы из существующих налогов соответственно. К прямой государственной поддержки мы относим поддержку развития сельскохозяйственного производства,
поддержку кредитобеспечения предприятий, поддержку предприятий путем компенсации
частичной стоимости страхования урожая, поддержка технического обеспечения.
К косвенной поддержке мы относим меры по обеспечению отсрочки бюджетной задолженности (реструктуризации), льготы по существующим налогам и тому подобное.
К поддержке развития сельскохозяйственного производства мы относим следующие
виды бюджетного финансирования: дотации на продукцию животноводства и растениеводства, поддержка мероприятий по выращиванию винограда, молодых садов, ягод, осуществления выплат за увеличение весовой массы крупного рогатого скота, бройлеров, поросят,
бюджетная помощь фермерских хозяйствам, бюджетные ассигнования на оплату части
221

стоимости минеральных удобрений, производимых отечественными предприятиями, поддержку селекции во всех отраслях сельского хозяйства, ассигнации, которые направлены на
устранение последствий вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (засухи,
наводнения, урагана) и др.
К поддержке кредитобеспечения сельскохозяйственных предприятий мы относим поддержку производителей используя схему частичной бюджетной компенсации процентной
ставки за пользование кредитными ресурсами. Поддержка предприятий путем компенсации
частичной стоимости страхования урожая осуществляется путем установления компенсации части суммы страховой премии, которую платит сельскохозяйственное предприятие,
заключив соглашение со страховым предприятием за покрытие потерь в случае наступления страхового случая. К поддержке технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей мы относим программы компенсации частичной суммы, уплаченной за
приобретение сложной техники, производимой отечественными предприятиями и лизинговых платежей, уплаченных за приобретение техники используя схему финансового лизинга.
К косвенной поддержки мы относим льготы из существующих налогов, а именно специальный режим взимания налога на добавленную стоимость и фиксированный сельскохозяйственный налог, который вправе использовать только сельскохозяйственные предприятия.
Наиболее распространенными формами привлечения заемных средств сельскохозяйственными предприятиями выступают банковские кредиты и финансовый лизинг. Специфика
банковского кредитования отрасли сельского хозяйства определяется существующими естественно-климатическими, естественно-биологическими рисками, отсутствием ликвидных
залогов и рыночным колебаниям реализационных цен. Кроме традиционного вида кредитования на отечественном рынке появились новые формы использования банковских ресурсов: факторинг и форфейтинг. Факторинг представляет собой банковскую операцию, при
которой банк берет на себя обязательства по получению платежей по существующим долгам клиента (дебиторской задолженности) за определенную плату. Данный вид финансирования широкого распространения на отечественном рынке не получил в связи с использованием сельскохозяйственными предприятиями формы расчетов "предоплата за поставленный товар". Форфейтинг представляет собой финансирование сельскохозяйственного
предприятия путем приобретения долговых ценных бумаг (например, векселей). Используя
данный вид финансирования предприятия передают существующие риски банку (форфейтеру) и улучшают собственные показатели ликвидности и платежеспособности. Таким образом, данные виды банковского кредитования являются новыми для предприятий на отечественном рынке, использование которых позволит улучшить финансовое состояние, повысить ликвидность и платежеспособность, избежать траты времени на борьбу с дебиторами
и тому подобное.
В современных условиях хозяйствования все большее влияние приобретает применение
в хозяйственной деятельности предприятий механизма "финансового лизинга". Данный
механизм предусматривает приобретение сельскохозяйственной техники на условиях
аренды с постепенным возмещением стоимости полученной техники за счет лизинговых
платежей. Введение финансового лизинга позволяет осуществлять оплату стоимости полученных основных средств, используя их в хозяйственной деятельности и, увеличивая таким
образом эффективность деятельности предприятия и доход от реализации продукции. Использование финансового лизинга позволяет осуществить внедрение инновационного оборудования и современных технологий, способствует увеличению прибыльности, рентабельности производства, повышению оборачиваемости активов и соответственно платежеспособности предприятия.

222

Обеспечить поддержку расширенного воспроизводства сельскохозяйственного предприятия можно с помощью использования инвестиционного налогового кредита, что позволит
повысить эффективность деятельности, обеспечить развитие и избежать налоговых санкций
в виде штрафов и пени. Под инвестиционным налоговым кредитом мы понимаем предоставления рассрочки полностью или частично по уплате налога на прибыль с целью реализации инновационных инвестиционных программ с последующим возвращением с уплатой
процентов. Использование внешних источников финансирования, а именно программ государственной помощи, схемы приобретения ценной техники в форме финансового лизинга,
специальных кредитных программ коммерческих банков, в деятельности сельскохозяйственных предприятий является необходимостью обусловленной существующими рисками и
низкой доходностью деятельности. Оптимальность структуры источников финансирования
расширенного воспроизводства мы рекомендуем определять, как целевое соотношение всех
форм собственных, заемных и привлеченных финансовых ресурсов, обеспечивает максимизацию финансовых результатов деятельности предприятия в пределах допустимых уровней
рисков и нормы доходности не ниже уровня средневзвешенной стоимости используемых
источников финансирования.
Таким образом, в процессе исследования установлено, что:
1. В последние годы экономика Украины держится в основном за счет аграрного сектора. Предприятия сельского хозяйства нуждаются в средствах для финансирования своей
текущей деятельности, внедрения новейших технологий, страхования существующих рисков, развития торговой и транспортной инфраструктур. С этой целью используются собственные и привлеченные финансовые ресурсы: инвестирование и кредитование. Однако
аграрный бизнес попал в ловушку ограниченного доступа к ресурсам при наличии значительного количества финансовых инструментов на рынке Украины.
2. Среди самых влиятельных факторов, препятствующих ведению бизнеса в Украине,
доступ к финансированию сельскохозяйственных предприятий (15,3%), коррупция (14,0%)
и налоговые правила (13,6%) [15]. Кроме того, глубокий политический и экономический
кризис, военные действия, нестабильная, прогнозируемая и непрозрачная государственная
политика, незащищенность прав кредиторов и землевладельцев, неэффективность реформ,
связанных с налогообложением и использованием земли, недостаточное финансирование
сельского хозяйства и другие факторы объективно не способствуют привлечению внешнего
финансирования. Как следствие, приток иностранных инвестиций в отечественный аграрный сектор также ограничен.
3. Исследование финансового обеспечения предприятий АПК, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей, свидетельствует о том, что они в основном работают за
счет собственных ресурсов. Хотя доля самофинансирования хозяйственной деятельности
значительна, однако ее недостаточно для обеспечения всех потребностей. Опыт разных
стран подтверждает, что для обеспечения расширенного воспроизводства, сельскохозяйственные предприятия используют привлеченные финансовые ресурсы, среди которых значительное место занимает государственная поддержка. Поскольку аграрный бизнес имеет
определенные особенности, это накладывает отпечаток на инструменты накопления и использования финансовых ресурсов в этом секторе экономики.
4. В системе финансовой поддержки аграрного производства сельскохозяйственных
предприятий банковское кредитование обеспечивает 25-26% финансовых ресурсов и занимает второе место после внутреннего самофинансирования. Среди банков, которые работают на финансовом рынке Украины, немногие в нынешних условиях продолжают финансировать аграриев, сельскохозяйственные предприятия. Несмотря на то, что банки имеют
ликвидные средства, они не спешат направлять их в слишком рисковый аграрный сектор.
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Анализ данных сайтов банков и оперативной информации дает возможность определить
кредитные программы, которые предлагают банки в сфере финансирования:
– на пополнение оборотных средств – программа направлена на финансирования оборотного капитала, а именно приобретение удобрений, ремонт техники и выплату заработной платы (овердрафт, кредитная линия, срочный кредит);
– на внедрение инвестиционных проектов – программа направлена на финансирование
инвестиционных проектов по строительству основных средств, таких как элеваторы, склады
и т.п., а также закупку оборудования для обустройства этих объектов;
– на покупку сельскохозяйственной техники – программа кредитования на приобретение
техники иностранного, отечественного производства.
Условия кредитования сельскохозяйственных предприятий, которые предлагают банки,
делают этот источник привлечения ресурсов недоступным для большинства производителей сельскохозяйственной продукции. Особенно это касается малых предприятий.
5. Сейчас аграрии рассматривают альтернативные варианты пополнения оборотных активов. Поэтому в качестве альтернативы банковскому кредитованию сельскохозяйственных
предприятий для обеспечения потребностей в средствах защиты растений, удобрений и
посевном материале могут применяться авалирование векселей и аграрных расписок. Такие
подходы дают возможность получить отсрочку платежа за приобретенные ресурсы (авалирование) или финансовые ресурсы на приобретение оборотных активов, при обеспечении
будущим урожаем сельскохозяйственных предприятий (использование финансовых аграрных расписок). Партнерами банков выступают крупные компании, в том числе среди
производителей и поставщиков средств защиты растений такие, как "Байер", "Сингента",
BASF.
6. Важным условием улучшения ситуации в аграрном секторе и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства является достаточная и сбалансированная по направлениям государственная финансовая поддержка сельского хозяйства. Необходимость государственного финансирования сельскохозяйственного производства обусловлена не только спецификой отрасли, но и рядом особенностей, присущих отечественному сельскохозяйственному хозяйству:
– снижение покупательной возможности населения, ограничивает возможности повышения цен на сельскохозяйственную продукцию;
– отставание сельского хозяйства Украины от развитых стран по уровню научнотехнического прогресса, передовых технологий и прочее;
– потребность в инвестициях для поддержания плодородия почвы;
– низкие уровни развития инфраструктуры сельской местности;
– разрыв устоявшихся экономических и технологических связей между различными
сферами агропромышленного комплекса.
Государственная финансовая политика в сфере АПК Украины в условиях ограниченности ресурсов должна ориентироваться на построение самодостаточного финансово независимого аграрного сектора экономики. Государство должно оказывать финансовую поддержку на осуществление мероприятий, имеющих весьма важное значение для развития сельскохозяйственного производства, но они не могут быть профинансированы в полном объеме
сельскохозяйственными предприятиями за счет собственных средств или кредитов коммерческих банков. Главной целью государственной финансовой поддержки является стимулирование эффективности и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, аграрного предпринимательства и развитие социального положения села. Бюджетные средства необходимы для поддержания процесса расширенного воспроизводства в
сельском хозяйстве; для сдерживания инфляционных процессов и защиты интересов потребителей сельскохозяйственной продукции.
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Таким образом, в процессе исследования установлено, что для эффективного развития
сельскохозяйственного производства в Украине и повышение его конкурентоспособности
прежде всего необходимо упорядочить процесс государственного финансирования сельского хозяйства, обеспечить его значительный рост и эффективность использования, что соответствует как принципам рыночной экономики, так и подходам к государственному стимулированию сельскохозяйственного производства в других странах.
Структурно современная отечественная государственная поддержка сельского хозяйства
характеризуется небольшими объемами прямой государственной поддержки и значимыми
по объемам преференциями по уплате НДС. Если сопоставить эти показатели развития с
показателями других отечественных отраслей экономики, которым также предоставлялись
государственные преференции развития, в частности с горно-металлургическим комплексом, где Украина, как и в сфере агропромышленного комплекса, занимает ведущее место на
мировом рынке стали то в аграрном секторе государственная поддержка показала себя
высокоэффективной, а соответственно и оправданной. Следовательно, упорядочения требует механизм прямой государственной поддержки сельского хозяйства. Бюджетные дотации
и компенсации нужно выплачивать в первую очередь эффективно хозяйствующим товаропроизводителям, а основную массу средств нужно направлять на финансирование программ,
способных обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства.
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НЯКОИ АРГУМЕНТИ "ЗА" И "ПРОТИВ" КРИПТОВАЛУТИТЕ
доц. д-р Силвия Трифонова1,
катедра "Финанси",
Финансово-счетоводен факултет, УНСС

Резюме
Основната цел на статията е да се направи анализ на основните аргументи "за" и "против" криптовалутите, и да се даде отговор на въпроса дали тези валути ще заменят суверенните национални валути като средство за разплащане. Предмет на изследване са дигиталните (алтернативни) валути и блокчейн технологията, на която те се основават. Емпиричното изследване на цените на двете найтъргувани криптовалути – Биткойн (Bitcoin) и Етериум (Etherium) спрямо щатския долар обхваща
периода от ноември 2017 г. до средата на февруари 2018 г., като са използвани тримесечни данни.
Ключови думи: Криптовалути, биткойн, блокчейн технология.
Abstract
The main objective of the paper is to analyze the key arguments "for" and "against" the cryptocurrencies
and to answer the question whether those currencies will replace the sovereign national currencies as a means
of payments. The research subject are the digital (alternative) currencies and the blockchain technology on
which they are based. The empirical research on the two mostly traded cryptocurrencies – Bitcoin and
Etherium prices measured against the US dollar covers the period from November 2017 to mid-February
2018, by using quarterly data.
Keywords: Cryptocurrencies, Bitcoin, blockchain technology.

Въведение
Криптовалутите станаха изключително популярни след създаването на биткойн (Bitcoin)
през 2009 г. Някои ги считат за най-великото научно откритие след Интернет, докато други
ги определят като черна дупка, в която ще изчезнат парите на хората. В условията на разгарящата се световна финансова и икономическа криза от 2008 г. за първи път е публикувана
идеята за създаването на виртуална децентрализирана валута, стъпваща на сложни математически функции и целяща свободно разплащане между участниците при това без нуждата
от посредник. На пръв поглед идеята за създаването на дигитална валута, която не е гарантирана от никоя държава или централна банка, е звучала футуристично и е изглеждала напълно невъзможна или поне много трудна за осъществяване на практика.
По-малко от десетилетие по-късно обаче вече в обращение се намират стотици, дори хиляди криптовалути, създаването на голяма част от които е с цел да подпомогне финансирането на компаниите и проектите, които са отблъснати от традиционното финансиране. Тяхната поява и широко разпространение обаче пораждат редица неясноти за регулаторите,
които се опитват да установят дали съществуващите правила относно акциите, облигациите
и другите финансови инструменти ще бъдат достатъчни, за да обхванат и дигиталните активи. Понастоящем пазарната капитализация само на първите пет най-търгувани виртуални
валути в света надхвърля 100 милиарда долара2 към септември 2017 г., като само от начало-

1
2

е-mail: trifonovasilvia@yahoo.com; strifonova@unwe.bg
По данни от https://coinmarketcap.com/
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то на 2017 г. увеличението в капитализацията е над 10 пъти, при това няма видими сигнали
за забавянето на ръста.
Целта на настоящата статия е да бъде направен анализ на основните аргументи "за" и
"против" криптовалутите, и да се даде отговор на въпроса дали тези валути ще заменят суверенните национални валути като средство за разплащане. Предмет на изследване в статията са дигиталните (алтернативни) валути и блокчейн технологията, на която те се основават. Методологията на изследването включва: теоретико-методологичен анализ, насочен
към същността и особеностите на криптовалутите и блокчейн технологията, на която те се
основават; сравнителен анализ, използван за открояване на приликите и разликите между
дигиталните валути и "традиционните" пари; критичен анализ на основните аргументи "за"
и "против" криптовалутите; емпиричен анализ на цените на криптовалутите спрямо щатския долар по примера на Биткойн и Етериум – двете най-търгувани криптовалути понастоящем.
1. Криптовалути и блокчейн технология
Криптовалутите са виртуални/дигитални парични знаци, които използват криптография,
чрез която се води отчетността на транзакциите, контролира се "емитирането"/създаването
на нови валутни единици и се осигурява сигурност. Дигиталните валути е трудно да бъдат
фалшифицирани поради тази тяхна отличителна характеристика. Криптовалутите са изградени на така наречената "блокчейн" технология или технология на блокови вериги, която се
използва, за да се направи по-ефективно обработването на плащанията. Тя е във фокуса на
криптовалутите, тъй като позволява да се съхранява онлайн регистър на всички транзакции,
които някога са направени с криптовалути, осигурява структурирани данни за този регистър, който е изложен на ограничена заплаха от хакерска намеса и може да бъде копиран на
всички компютри, където е инсталиран софтуера на криптовалутата. 1
Първата дигитална валута, изградена на блокчейн технологията, е биткойнът. Идеята за
биткойн като електронна платежна система, основана на тази технология, е публикувана на
31.10.2008 г. на сайта bitcoin.org от Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), като и до днес не
е ясно дали това е реална личност, псевдоним или група от хора2. В своята публикация Сатоши Накамото излага технологията и принципите на работа на блокчейн технологията. Тя
стъпва на математически и криптографски функции, за да регулира отношенията между
участниците, правилата за транзакциите и създаването на пари. 3 Структурата и езикът на
публикацията на С.Накамото дават ясно послание към потребителите: "Валутата биткойн
е за компютърни техници, а не за икономисти"4. Днес тази публикация е известна още като
"Бяла книга" (White Paper)5 на дигиталните валути.
През 2009 г. биткойнът не е търгуван на нито една борса. За първи път цената (курсът)
на биткойн спрямо щатския долар е регистрирана през 2010 г. Технически, биткойнът струва 0 долара през 2009 г. по време на първата година от съществуването си! През 2010 г. найвисоката цена на биткойн е едва 0.39 долара.6 През септември 2015 г. вече са налице 14.6
1

Cryptocurrency, https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
Nakamoto, S., "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", http://nakamotoinstitute.org/bitcoin #selection-7.4-9.39
3
Виртуалната схема на биткойн е базирана на мрежа, подобна на BitTorrent – известен протокол за
споделяне на филмим игри и музика в интернет.
4
Tucker, J.A., "What Gave Bitcoin Its Value?", https://fee.org/articles/what-gave-bitcoin-its-value/
5
Nakamoto, S., "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
6
What determines Bitcoin‘s Price?, https://www.buybitcoinworldwide.com/price/
2
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млн. биткойни в обращение с обща пазарна стойност 3.4 млрд. щатски долара. Към 15 февруари 2018 г. пазарът на биткойни има капитализация, която се равнява на 166,703,387,119
долара, като количеството биткойни в обращение е 16,865,950 BTC.1
Биткойнът обаче съвсем не е единствената криптовалута към момента. От създаването ѝ
досега са се появили изключително голям брой дигитални валути. Съгласно официалния
уебсайт за търговия с криптовалути – coinmarketcap.com, който разкрива пазарната им капитализация, на 15 февруари 2018 г. съществуват общо 1530 криптовалути.2 Общата пазарна капитализация на пазара на криптовалути към същия момент се равнява на
475,826,606,777 щатски долара.
Сред топ 100 в списъка на криптовалутите според размера на пазарната им капитализация към същия момент следват: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano, Stellar,
NEO, EOS, IOTA, Dash, NEM, Monero, Lisk, Ethereum Classic, TRON, VeChain, Qtum, Tether,
Bitcoin Gold, ICON, OmiseGO, Zcash, NANO, Steem, Binance Coin, Bytecoin, Populuos, Stratis,
Dogecoin, Verge, Siacoin, Status, RChain, BitShares, Maker, Waves, и много други.
Какво представлява така наречената блокчейн (blockchain) технология? Тя може да се
определи като дигитален начин за съхранение на данни в достъпен за всички участници
онлайн регистър, наричан още леджър (ladger). Този регистър е разделен на отделни "блокове" (blocks), които са подредени в хронологичен ред, като всеки нов блок е свързан с предишния,така че се образува своеобразен низ от записи или "верига" (chain)3. Оттук произлиза и английското наименование blockchain. Сборът от всички блокове може да се оприличи
на голяма счетоводна книга, в която непрекъснато се добавят нови страници с транзакции.
В този низ от данни може да се намери информация за всички транзакции, преминали през
мрежата, като това позволява лесно проследяване на записите назад чак до първия блок.
Важно е да се отбележи, че този регистър или леджър не се съхранява на едно определено място или от определен участник в системата, натоварен с отговорността да го подържа
и съхранява. Вместо това всеки потребител в системата държи свое копие, т.е. системата е
децентрализирана. Това нейно качество я отличава коренно от вече наложилите се платежни системи, които имат нужда от системен оператор, който да одобрява нарежданията и да
извършва сетълмента. Като заместител на този централизиран оператор, новите криптовалути използват криптирани подписи за нареждане на плащане и принципа на консенсус, за
да валидират транзакциите.
Всеки участник в системата, който има открита сметка, получава два кода – единият е
публичен и служи за легитимация, а другият е секретен и служи за кодиране на съобщенията. Кодовете са уникални и с тяхна помощ титулярят на сметката управлява средствата си.
Тези кодове се наричат още публични и секретни ключове (public key and private/secret key)4.
За да се извърши трансфер в системата, транзакцията трябва да бъде записана в нов блок
и след това той да бъде прикрепен към вече съществуващите записи. За създаването на нов
блок обаче е нужна голяма изчислителна сила и тук различните участници в системата се
състезават помежду си. Всички те трябва да решат една и съща задача. Първият, който успее да намери отговора, може да създаде новия блок със записи. Щом някой успее да реши
задачата, той събира всички заявки за транзакции и след като ги верифицира, ги добавя към

1

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://coinmarketcap.com/
3
What is a 'Blockchain', http://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
4
Blockchains: The great chain of being sure about things в The Economist. Retrieved 18 June 2016.
ttps://www.economist.com/news/briefing/21677228-technology-behind-bitcoin-lets-people-who-do-notknow-or-trust-each-other-build-dependable
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новосъздадения блок. На теория всеки може да се включи към системата и да създава нови
блокове, но практиката показва, че и в тези системи има разделение на задачите.
Процесът по създаване на нови блокове се нарича копаене или добиване (от английски
mining), а хората, специализирани в това – копачи (от miners)1. Наименованието "копачи" е
наречено по аналогия с хората, заети в минодобива на ценни минерали и суровини от земята. Когато един копач успешно успее да създаде нов блок, той вписва в него всички транзакции, които чакат да бъдат изпълнени, и след това го прикачва като нов запис към съществуващия регистър. Ако останалите копачи валидират новия блок, те ще го добавят към
своите регистри и така всички в системата поддържат еднакви копия. За вложените ресурси
копачът, успял да създаде новия запис с транзакции, получава възнаграждение (награда)
под формата на нови единици от криптовалутата. За да се докаже, че един копач успешно е
решил поставената задача, се използва така нареченото Доказателство за работа (Proof of
work или PoW)2.
На практика решението на задачата се изпраща до всички копачи в системата. Самото
решение се намира трудно, но когато вече е намерено, проверката дали то е вярно, е бърза и
лесна. Биткойн и сродните му дигитални валути използват метода Доказателство за работа.
Това на практика представлява метод за валидиране на направените транзакции и за осигуряване на сигурност на системата. Първите децентрализирани виртуални системи (като
например Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Dogecoin и др.) следват метода Доказателство за работа, който зависи изцяло от компютърната мощ за валидиране на транзакциите чрез така
нареченото хаширане (hashing). В криптографията хаширането е приложение на функцията,
която превръща дадено текстово съобщение или цифра/номер в конкретен резултат, който е
криптиран и форматиран по предварително определен начин.
От друга страна, съществуват алтернативни дигитални валути като Nextcoin например,
които използват Доказателство за залог (Proof of stake или PoS)3. Този модел е алтернативен на метода Доказателство за работа, тъй като взема предвид броя единици дигитална
валута, които се притежават от всеки участник в системата. Системата PoS се опитва да
елиминира някои от недостатъците, характерни за метода PoW, като например възможността за манипулиране чрез (временен) монопол над копаенето (така наречената "51%-ова атака") и високото потребление на електроенергия. 4
Вместо копаене, системите за алтернативни дигитални валути (Nextcoin и др.) се отличават с процеса, наречен "коване" (forging), чрез който всички активни потребители предварително знаят коя e точката в мрежата, която ще обработи следващата транзакция и я добавят
към регистъра на всички транзакции, известен като блокчейн. Тази мрежа може да работи
1

2

Bhaskar, N. D.; Chuen, D.LEE Kuo (2015). "3 – Bitcoin Mining Technology". Handbook of Digital
Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data", Academic Press. pp. 47–
51. ISBN 978-0-12-802117-0. Retrieved 2 December 2016 – via ScienceDirect.

Blocki, J., Designing Proof of Human-work Puzzles for Cryptocurrency and Beyond, International Association for Cryptologic Research (IACR). Retrieved 2016-11-20.
3
Popov, S., A Probabilistic Analysis of the Nxt Forging Algorithm. Ledger, 1: 69–83. ISSN 2379-5980.
doi:10.5195/LEDGER.2016.46
4
В системата PoW, хората, контролиращи 51% от цялата изчислителна мощ в мрежата биха могли да
диктуват функционирането на схемата и да манипулират транзакциите, като например да позволят
двойно харчене или блокиране валидирането на определени транзакции. В системата PoS, някой
трябва да държи поне 51% от общото количество единици от криптоеалутата, което е много поскъпо от контролирането на 51% от изчислителната мощ. Рискът от 51%-овата атака не е теоретичен.
През юни 2014 г. този риск се проявява при биткойн. ("Bitcoin security guarantee shattered by anonymous miner with 51% network power", http://arstechnica.com, 15 June 2014; "Are 51% attacks a real threat
to Bitcoin?", http://www.coindesk.com/51-attacks-real-threat-bitcoin/, 20 June 2014.)
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по-добре отколкото мрежата, в която всяка транзакция трябва да бъде изпратена до цялата
мрежа за валидация. Освен това, един ковач (от английски forger1) може да валидира и запише транзакции за сума не по-голяма от тази, която той самият притежава. Много често
валутите, които използват този начин за определяне на създателя на нов блок от веригата,
още в началото са създали всички валутни единици (съществуват и изключения) и по този
начин, ковачите печелят само от транзакционните такси. Следва да се отбележи, че английската дума forger означава и фалшификатор, като това съвпадение е интересно, защото
главната критика към алгоритъма Доказателство за залог е, че създава предпоставки избраният от системата ковач да създаде не един, а два блока и по този начин да разклони веригата, от което следва проблема с двойно харчене.
Голямото предимство на алгоритъма Доказателство за залог в сравнение с Доказателство
за работа е, че този метод е в пъти по-евтин. При Доказателство за работа се изисква голяма
изчислителна мощност, което води до високо потребление на електроенергия, докато при
Доказателство за залог всички тези разходи се спестяват от алгоритъм, определящ следващия създател на блока. При метода Доказателство за залог скоростта за валидиране на транзакцията е много по-висока (всеки участник знае точката в мрежата, към която ще бъде
изпратена неговата транзакция), а така също и енергийната ефективност е по-висока.
На практика Доказателство за работа и Доказателство за залог са два различни метода за
валидиране на направените транзакции и за осигуряване на сигурност на системата. Но
съществува и хибридна система между тях, комбинираща PoW и PoS, като например
Peercoin, Blackcoin и др., което означава, че на практика те работят по метода Доказателство
за залог, но единиците криптовалута са предварително изкопани в началото на базата на
алгоритъма Доказателство за работа (например, до 10,000 единици блок в Blackcoin, който
отдавна е достигнат).
Както М. Драги, президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) отбелязва: "Всъщност технологията на блоковите вериги е доста обещаваща. Тя дава възможност определени процеси да се извършват много по-бързо от преди. Ако например има фактура, изискваща плащане, то може да се извърши мигновено и автоматично с получаването на фактурата. Като нова перспективна технология, блокчейн вероятно ще подпомогне икономиката и ще донесе много ползи. Ние имаме голям интерес към тази технология, но тя все
още не е безопасна за централно-банковата дейност и затова трябва да я проучим и опознаем още. Всъщност, тъй като процесът на проучването не е прост, обединихме сили с
Централната банка на Япония. Надяваме се обаче, че ползата ще е голяма"2.
Тъй като блокчейн технологията е в основата не само на биткойн, но и на почти всички
останали криптовалути, могат да се изведат някои общи черти, характерни за повечето от
тях:
- Кодът е с висока степен на защита срещу фалшифициране.
- Предотвратява проблема за т.нар. повторно или двойно харчене (double-spending). Този проблем е характерен за електронните платежни инструменти и представлява харченето на единици, които потребителят не притежава.
- Ограничено предлагане, съчетано със способност на системата да разбива на помалки части единиците в обращение, ако се появи нужда от това.
- Бърз и окончателен трансфер на стойност през Интернет, без намесата на посредници.
- Децентрализирана мрежа за размяна, която предлага висока сигурност и проверка на
транзакциите.
1
2

При алгоритъма "Доказателство за залог" се е наложил термина ковач вместо копач.
ECB Youth Dialogue: #AskDraghi, 2018, https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/youth-engagement/
ecb-youth-dialogue/html/index.en.html
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Вътрешни механизми, насърчаващи нови участници да се включат с компютрите си,
предоставяйки изчислителна мощ в подкрепа на функционирането на мрежата.
- Публично достъпна информация за транзакциите в глобален публичен регистър, еквивалент на счетоводна книга.
- Персонална сигурност, осигурена от публични и частни криптографски ключове.
- Съществуващо ядро от програмисти и копачи, които развиват кода, осигурявайки
стабилност и сигурност на мрежата1.
Освен възможността да се създаде индивидуална сметка, в която всеки притежател може
да управлява средствата си, някои валути предоставят и т.нар. умни договори (smart
contracts). Те могат да се дефинират като автоматизирани договори, които се изпълняват,
ако са изпълнени предварително определени условия 2. Те могат да се изпълнят, дори ако
страните по договора не се познават, от значение е единствено дали условията, заложени в
договора, ще бъдат изпълнени. Ако това е направено тогава автоматично се преминава към
изпълнението на заложените клаузи. Може да се посочи следния пример за такъв договор:
Ако заинтересована страна Х плати сума Y по такъв контракт, тя ще получи едногодишен
абонамент за Financial Times. Едно от основните предимства на този вид договори е липсата
на автоматизъм в изпълнението му. В един от документите на Международния валутен
фонд (МВФ)3 се споменава, че умните договори, базирани на блокчейн технологията, могат
да намалят моралния хазарт в търговията и да оптимизират използването на договори
изобщо.
В изследване на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2015 г. са обособени няколко
ключови участници в системите на дигиталните валути4:
- Създатели (inventors) – Те създават критповалутата и разработват техническата част
на мрежата. В някои случаи това са индивиди или организации, докато в други – могат и да са неизвестни (както със случая на биткойн и други децентрализирани криптовалути). След създаването на дигиталната валута, някои създатели остават включени в поддръжката и подобряването на техническите характеристики на търговията –
например, алгоритъма, който е в основата на децентрализираните дигитални системи.
- Издатели (issuers) – те генерират единици от криптовалутата. В зависимост от дизайна на системата, общият издаден обем на криптовалутата се обуславя от търсенето
й. В централизираните виртуални системи (като например Second Life‘s Linden
Dollar) издателят също често е и администратор на системата, който установява правилата за ползване на криптовалутата и има право да изтегля единици от обращение.
В случая на децентрализираните виртуални системи (като например Bitcoin, Litecoin,
Peercoin, Namecoin и др.) нови единици криптовалута могат да се създават автоматично в резултат на дейностите, изпълнявани от копачите, които получават тези единици като възнаграждение.
- Копачи (miners) – хора, работещи понякога в група, които на доброволна основа извършват компютърна обработка с цел валидиране на набор от транзакции (наричан
"блок"), извършвани в децентрализираните виртуални системи и добавят това към
PwC, Money is no object:Understanding the evolving cryptocurrency market, PwC, August 2015, <http://
www.pwc.com/us/en/financial-services/publications/assets/pwc-cryptocurrency-evolution.pdf
2
Smart Contracts: The Blockchain Technology That Will Replace Lawyers, https://blockgeeks.com/guides/
smart-contracts/
3
IMF, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. IMF Discussion Note, International Monetary
Fund, 2016. <23.https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
4
ECB, Virtual currency schemes – a further analysis, European Central Bank, February 2015, pp. 7-8,
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
1
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платежния регистър или "леджър" (т.нар. "блокчейн"). Децентрализираните виртуални системи не могат да функционират нормално без копачи, тъй като ще възникне
проблема на т.нар. повторно или двойно харчене. Като възнаграждение за своята работа копачите получават определен брой единици от криптовалутата. Това възнаграждение може да бъде получено чрез автоматично децентрализирано ново пускане
(емитиране) на криптовалута или чрез прехвърляне (трансфер) от издателя. Също така копачите могат да изискат транзакционна такса от тези, които инициират транзакцията.
Доставчици на услуги за обработка на данни (processing service providers) – те улесняват прехвърлянето на единици от един потребител към друг. В децентрализираните
виртуални системи тези услуги са част от дейността на копачите.
Потребители (users) – те избират да получат виртуална валута. Те могат да закупят
единици от тази криптовалута, да се ангажират в дейности, носещи възнаграждение
под формата на единици от криптовалутата, самостоятелно да генерират единици от
криптовалутата, играейки ролята на копачи, да получат единици като плащане или да
получат единици като дарение/подарък.
Доставчици на портфейли (wallet providers) – те предлагат дигитален портфейл на
потребителите за съхраняване на тяхната виртуална валута, криптографски ключове
и кодове за одобрение на транзакции.
Борси (exchanges) – те предлагат търговски услуги за потребителите чрез котиране на
валутните курсове, по които борсата ще купува/продава виртуална валута спрямо такива основни валути като щатския долар, китайския юан, еврото, японската йена или
срещу други виртуални валути. Освен това някои борси осигуряват статистика за
търгуваните обеми и волатилността или действат като доставчици на портфейли.
Търговски платформи (trading platforms) – те функционират като пазари, където се
обединяват продавачите и купувачите на виртуални валути, осигурявайки им платформа за търговия.
Други участници – например производители на компютърен хардуер, създаващи специфични компоненти за копаене на криптовалути и др.
2. Идея за централно-банкова криптовалута

"Технологията зад биткойн вероятно има по-голям потенциал от самата криптовалута"1. Това са думи на Нийл Кашкари, президент на Федералната резервна банка в Минеаполис, казани по време на технологична конференция в Минесота през 2017 г. Това не е
мнение само на Нийл Кашкари, в последно време някои централни банки обявиха, че изследват, а някои дори експериментират с блокчейн технологията с цел създаването на цифрова или криповалута. През юни 2016 г. при закрити врати във Вашингтон, САЩ, централни банкери от около 90 държави се срещат с експерти по дигитални валути. Конференцията
е открита от президента на Федералния резерв Джанет Йелън, и в нея вземат участие МВФ,
Световната банка и Банката за международни разплащания. Заключва се, че с появата на
частните дигитални валути като биткойн става ясно, че е възможен сигурен трансфер на
стойност и без наличието на трета доверена страна.
Възможността за създаването на централно-банкова криповалута привлича сериозен интерес както от обществото, така и от академичните и бизнес средите. Главната идея зад
1

Технологията зад биткойн има голям потенциал, 10 май 2017. <https://profit.bg/foreks/predstavitel-nafed-tehnologiyata-zad-bitkoyn-ima-golyam-potentsial/
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създаването на централно-банкова криптовалута е тя да бъде в електронна форма, да се
създава от централната банка, да може да се разменя децентрализирано, т.е. директно между платеца и получателя без нуждата от посредник. При други съществуващи вече форми на
централно-банкови електронни пари трансферът се извършва централизирано по сметките
на централната банка. Важно е да се отбележи, че досегашните опити на централните банки
поставят разграничение между централно-банкови криптовалути, които имат за цел да се
използват в търговията на дребно и такива, които да могат да се използват само в търговията на едно. Могат да се разгледат някои от анонсираните вече проекти, като Федкойн,
Джаспър и Убин.
През 2014 г. Дж. П. Конинг и С. Мотамеди (J.P. Koning 1 аnd S. Motamedi) разработват
идеята за Федкойн (Fedcoin)2. Идеята е да се създаде виртуална валута/протокол, подобна на
биткойн, но с тази разлика, че само Федералният резерв на САЩ да може да създава нови
единици от нея. Транзакциите отново ще могат да се извършват директно между потребителите, а самият Федкойн ще може да се разменя и срещу долари по курс, предварително
определен от Федералния резерв. Това би могло да превърне Федкойн в един от елементите
на паричната база, заедно с парите в брой и депозитите. Така Федкойн ще бъде една разновидност на национална валута, а не нейн конкурент. Основните аргументи за въвеждането
на Федкойн са свързани с това, че новата дигитална валута ще осигури на широката публика иновативен и евтин платежен инструмент. Публиката ще може да се възползва от изгодите на биткойн, включително бърза скорост на транзакциите, ниски транзакционни разходи и способност да търгува почти навсякъде с почти всеки, дотолкова доколкото всички
участници имат смартфон и подходящ софтуер. Чрез използването на Федкойн ще се намалят съществено разходите на Федералния резерв, доколкото поддържането на криптоледжър е много по-евтино от поддържането на книжни пари в обращение. Идеята е първоначално Федкойн да бъде паралелна валута и да се използва само в рамките на САЩ. Федералният резерв все още не е коментирал официално идеята за Федкойн. Съществуват и още
няколко проекта като Dinero electrónico и eKrona, но те също все още са на идеен етап3.
И докато централно-банковата криптовалута за плащания на дребно е все още на концептуален етап, то някои централни банки вече извършват опити за създаването на валута,
базирана на блокчейн технологията, която да се използва от финансовите институции. Тези
опити са отчасти стартирани поради това, че някои от системите за разплащане са към края
на своя технологичен живот и трябва да бъдат подменени.
Проектът Джаспър (Jasper) на Централната банка на Канада и проектът Убин (Ubin) на
Централната банка на Сингапур си приличат по това, че симулират системите за брутен
сетълмент в реално време, но са изградени на блокчейн технологията. До тях ще имат достъп само финансови институции и централната банка. Основно предизвикателство е как да
се прехвърлят парите на централната банка в децентрализирания регистър. И двата проекта
използват дигитални депозитни разписки (digital depository receipt). Това са виртуални парични знаци, обезпечени с парични резерви на централната банка, поради което търгуването на тези дигитални депозитни разписки между участниците не води до увеличение на

1

Koning, J.P., "Fedcoin", October 19, 2014, http://jpkoning.blogspot.bg/2014/10/fedcoin.html
Fedcoin: The U.S. Will Issue E-Currency That You Will Use, January 12, 2018, https://news.bitcoin.com/
fedcoin-u-s-issue-e-currency/
3
Bech, M. L., Garratt, R., Central bank cryptocurrencies. 17.09.2017, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_
qt1709f.htm#d1
2
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парите в обръщение1. И двата проекта показват, че парите на централната банка могат да се
прехвърлят в децентрализиран регистър в реално време и в достатъчни обеми. Засега обаче
никоя централна банка не възнамерява да замени съществуващите платежни системи с децентрализирани такива, основно поради факта, че блокчейн технологията все още не е достатъчно развита. Подчертава се обаче необходимостта в бъдеще да се работи за по-тясно
взаимодействие със съществуващите децентрализирани модели на разплащане.
От няколко години Централната банка на Швеция (Riksbank) също проучва идеята дали
да не се превърне в първата централна банка, която емитира дигитална национална валута в
отговор на драстичния спад в използването на кешовите разплащания в икономиката. Количеството банкноти и монети местна валута в обращение е намаляло с над 40% от 2009 г.
насам в Швеция.2 Най-старата централна банка в света, която емитира книжни пари (банкноти) през 1660 г., се замисля над възможността да въведе цифрова валута (наречена например е-крона (ekrona), която да допълни, но не и да замени съществуващите банкноти и
монети в обращение. Шведската Riksbank изтъква факта, че почти всеки човек в страната
има достъп до интернет чрез компютри, смартфони и таблети, което осигурява добри условия за въвеждането на повече електронни форми на плащане. 3
3. Прилики и разлики между дигиталните валути и "традиционните" пари
Първата основна прилика, която може да се отбележи, произтича от функциите, които
отличават парите от всеки друг вид стока. Криптовалутите събират в себе си и четирите
основни функции на парите, а именно: средство за размяна, средство за измерване на
стойността, средство за натрупване и средство за отложено плащане. Те са носители и
на качествата: делимост, стандартизация, признатост. Тъй като криптовалутите нямат
материално изражение, свойствата преносимост и трайност няма как да бъдат изпълнени.
За разлика от "класическите" пари, които се създават от централната банка или друг
централизиран орган, криптовалутите се създават децентрализирано, т.е. всеки, който е част
от системата, би могъл да създаде нови пари, като за целта е необходимо изпълнението на
определени условия. Тези условия се определят още при създаването на самата криптовалута и се оповестяват публично. Следователно, създаването на нови пари е заложено още при
формирането на криптовалутата и върху него не може да бъде оказвано съществено влияние
впоследствие. Например, някои криптовалути имат ограничение на максималното количество, което може да бъде изкопано. В една страна централната банка като независим орган
решава кога и какво количество пари да бъде пуснато или изтеглено от обращение. Освен
че не се нуждаят от централизиран орган за създаването си, алтернативните дигитални валути не се нуждаят и от трета доверена страна при извършване на разплащанията. При тях
няма централна клирингова къща, нито финансова или друга институция, която да е включена в транзакциите. Тази разлика е нагледно илюстрирана на Графика 1. Както бе посочено, паричното предлагане на виртуални валути е обусловено от специфичната дейност,
наречена копаене (която, както вече стана дума, зависи от сумата на вложените ресурси –
1

Chapman, J., Garratt, R., Hendry, S., McCormack, A., McMahon W., Project Jasper: Are Distributed
Wholesale Payment Systems Feasible Yet?, http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2017/05/fsrjune-2017-chapman.pdf.
2
Milne, R., "Sweden‘s Riksbank eyes digital currency", Financial Times, November 15, 2016, https://www.
ft.com/content/0e37795c-ab33-11e6-9cb3-bb8207902122
3
Cashing out: Sweden could be the first country in the world to issue 'digital currency', November 18, 2016,
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3949596/Cashing-Sweden-country-world-issuedigital-currency.html#ixzz57I4zly00
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време, електричество и др., които копачите изразходват, за да решат конкретни математически проблеми).
Децентрализирана леджър система

Платежна
система

Централизиран леджър

Децентрализиран леджър

Източник: Банка за международни разплащания, http://www.bis.org/index.htm
Графика 1

Дигиталната валута биткойн е създадена с намерението да има фиксирано предлагане в
общ обем на 21 милиона единици, над ½ от които вече на практика са произведени. Някои
участници в системата са успели да реализират значителни печалби, купувайки или копаейки огромни количества биткойн, преди скока на цената му. Най-известен сред тях е създателят на биткойн – Сатоши Накамото, който е възнамерявал да държи 1 млн. биткойни или
около 4.75% от общото предлагане (21 млн. BTC). Ако Накамото продаде тези единици на
пазара, това би довело до колапс в цената на биткойна. Копачите текущо произвеждат около
3,600 биткойна на ден, част от които те продават, за да си покрият разходите за електричество и други бизнес разходи. Например, по оценка на сайта – buybitcoinworldwide.com, ежедневните разходи за електричество на всички копачи възлизат на около 500,000 долара. 1
Що се отнася до търсенето на биткойни, се наблюдава засилен интерес от страна на нови
участници на пазара. Така например, компанията Google проследява данните за това колко
пъти е търсена думата "биткойн" от 2011 година насам в глобалната мрежа, за да установи
какъв е публичният интерес към тази криптовалута. Анализатори считат, че интересът към
биткойн и към онлайн валутите като цяло е продиктуван от това, че те могат да се ползват
като решение за технически, икономически и политически проблеми. В исторически аспект,
интересът сред широката публика е стимулиран от банкови сривове и кризи, свързани с
фиатните валути.
1

https://www.buybitcoinworldwide.com/price/
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Интересно е, че за разлика от традиционните пари, криптовалутите нямат една единствена официална цена. Онлайн валутите имат единствено няколко различни средни величини, базирани на цените от глобалните борси за търговия. Например, в случая на биткойн –
Bitcoin Average и CoinDesk са два такива индекса, отчитащи средната цена на биткойн.
Обичайно е биткойнът да се търгува на която и да е борса по цена, която леко се различава
от средната.1 Цената на биткойн и на другите виртуални валути се измерва спрямо дадена
суверенна фиатна валута, като щатския долар, китайския юан или еврото. 2 Но курсовете на
криптовалутите не са закотвени (фиксирани) към нито една национална валута. Цената им
се обуславя от предлагането и търсенето им на пазара. Съществуват няколко борсови платформи за покупка на биткойни, които оперират в реално време. Първата такава борса –
Mt.Gox, на която са търгувани биткойни за щатски долари и обратно (при това в много големи обеми), обаче прекратява съществуването си през февруари 2014 г. поради спекулации
и манипулиране на търгуваните обеми. 3
Съществен е въпросът къде могат да се използват криптовалутите. Приложението на
традиционните пари е регламентирано от законодателния орган в страната, обикновено те
могат да се използват на територията на дадената страна или валутен съюз, докато криптовалутите все още имат твърде ограничено поле на използване. Виртуалните валутни схеми
оперират на глобално ниво и могат да бъдат използвани за всички видове транзакции (както
виртуални, така и реални стоки и услуги). Например в случая с биткойн, схемата поддържа
база данни за това кои доставчици на стоки и услуги текущо приемат биткойни за платежно
средство – например за интернет услуги, онлайн продукти за материални стоки (като облекло, аксесоари, електрически уреди, книги и др.), туристически/транспортни услуги и т.н.
Биткойните са делими до осем десетични знака, което позволява употребата им при всякакъв вид транзакция, независимо от стойността й. Макар че биткойн е виртуална валута, тя
има някои иновации, които са сходни с характеристиките на традиционните пари. Криптовалутите могат свободно да бъдат продадени за щатски долари, евро или друга суверенна
валута, но все още незначителен брой търговци ги разпознават като платежно средство.
Криптовалутите имат известни прилики с банковите сметки. Да притежаваш биткойн
или подобна алтернативна валута много напомня на това клиент да има открита разплащателна сметка в банка. И в двата случая може да се нареждат и получават плащания, както и
сумата да бъде обменена срещу друга валута. При криптовалутите обаче липсва възможност
за предоставяне на кредит. В процеса на проучване на технологията и принципите на криптовалутите, не се среща нито една, в която да има възможност за предоставяне на кредит
под каквато и да било форма. Именно липсата на възможност за предоставяне на кредит и
начини за обезпечаването му, може да се окаже най-голямата пречка пред бъдещото развитие на криптовалутите.
Различни платежни иновации, свързани с биткойн, се наблюдават в практиката. Такъв
пример е връзката между биткойн и банковите карти, като Bitcoin 2 Credit Card, която е
виртуална кредитна карта, предлагана в замяна за биткойни, която може да бъде използвана
за покупки, при които не се изисква пластмасова карта – като например за онлайн покупки.
Купувачите на тази кредитна карта получават нужните детайли за изпълнение на транзакцията (номер на картата, дата на изтичане и други данни). Идеята е Bitcoin 2 Credit Card да
1

https://www.buybitcoinworldwide.com/price/
Например, на валутните пазари цената (курсът) на биткойн се появява по аналогичен начин като
всяка друга валутна двойка – спрямо щатския долар – BTCUSD, спрямо китайския юан – BTCCNY и
спрямо еврото – BTCEUR.
3
Perez, Y.B., Mt Gox: The History of a Failed Bitcoin Exchange, August 4, 2015, https://www.coindesk.
com/mt-gox-the-history-of-a-failed-bitcoin-exchange/
2
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функционира в Канада и в САЩ и да работи с платежната система PayPal. Друг пример за
връзка между биткойн и редовна банкова платежна карта е да бъде увеличен балансът по
съществуваща платежна карта чрез продажба на биткойни. Тази услуга, наречена
Withdraw2Card, предлагана от борсата AurumXchange, дава възможност на потребителите
да продадат техните биткойни на една от основните борсови платформи и да получат купон,
който се използва за прехвърляне на плащането към платежната карта (като се изискват
номер на картата и дата на изтичане). 1
4. Аргументи "за" и "против" криптовалутите
Изследователите все по-широко дискутират предимствата и недостатъците на криптовалутите. Аргументите "за" и "против" дигиталните валути могат да се систематизират както
следва.
Основните аргументи "за" криптовалутите са следните:
- Бързо и лесно разплащане. Ако използваме традиционните методи за превод, предлагани от банките, времето между нареждането на превода и неговото реално получаване обикновено е в интервала от няколко часа до 2-3 дни, а ако се извършва международен превод, времето може да достигне и 7-10 дни. В случай, че преводът се
направи чрез блокчейн базирана валута, буквално минути след нареждане на плащането, сумата ще е пристигнала при нейния получател. При биткойн на около 10 минути се създава нов блок със записи2, a при другите криптовалути това време е понижено до няколко секунди. За тези системи няма фиксирано работно време или празнични дни, това е и едно от най-често изтъкваните предимства пред традиционните
методи на плащане.
- Сигурност. Тъй като цялата система от създаването на пари, през транзакциите и
комуникацията се основава на криптографията, сигурността, която се предоставя на
ползвателите, се смята за изключително висока. Както отбелязва М.Драги: "Блокчейн
е иновативна технология, която е в състояние да подобри ефективността. Ние
оценяваме дали тя би могла да бъде използвана в нашите собствени услуги в бъдеще"3. Понастоящем няма документиран случай и успешен опит да бъде пробита защитата на която и да е криптовалута.
- Липса на посредник. Виртуалната валутна система е децентрализирана и автоматизирана и това позволява да се преодолее нуждата от трета доверена страна като посредник в отношенията. Не е необходимо да се попълват документи, да се предоставя
лична информация и пр.
- Ниска цена. За да осъществи паричен превод по искане на клиент, всяка институция
ще иска да ѝ бъде заплатена някаква комисионна, размерът на която зависи от много
неща: времето за което ще се извърши превода, размерът на сумата, дали преводът е
вътрешен, междубанков или международен. В най-неблагоприятния случай таксата
може да достигне до няколко процента от стойността на превода. От друга страна,

1

ECB, Virtual currency schemes, European Central Bank, October 2012, p. 36, https://www.ecb.europa.eu/
pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
2
https://blockexplorer.com/
3
ECB Youth Dialogue: #AskDraghi, 2018, https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/youth-

engagement/ecb-youth-dialogue/html/index.en.html
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цената, която се плаща за превод с криптовалута, е в пъти по-ниска и времето, необходимо за трансфера на средствата, е много по-малко.
Изниква въпросът с колко по-ниска е цената на един превод. Наблюдения показват, че
най-високата такса е в размер на 0,04% от стойността на превода. Докато средната такса
за повечето трансфери е около 0,001%.
- Достъпност. На практика не съществуват ограничения за това кой и от къде може да
използва виртуалната валутна система и нейните ресурси.
Основните аргументи "против" криптовалутите са следните:
- Възможно е използването им за незаконни действия. Сделките, провеждани с онлайн валути, са независими от официалните банкови системи и, следователно, могат
да улеснят укриването на данъци и прането на пари. Тъй като облагаемият доход се
основава на това, какво е декларирало лицето като приходи, става изключително
трудно да се отчитат транзакции, направени с наличните криптовалути, а обменът е
сложен и в някои случаи е невъзможно да се проследи. Започват да се появяват и
черни онлайн пазари за търговия на забранени от закона вещества. Пример за такъв
пазар е Silk Road. Първият Silk Road е затворен през октомври 2013 г., но оттогава
има още две версии; настоящата версия е Silk Road 3.0. Успешната форма на Silk
Road е широко използвана в черните онлайн пазари, което води до последващата им
децентрализация. През годината, следваща първоначалното закриване на Silk Road,
броят на известните черни дигитални пазари нараства от четири на дванадесет, докато списъкът с предлагани наркотици се увеличава двойно – от 18,000 на 32,000.1
- Липса на правна регламентация. Правният статут на криптовалутите варира значително в различните страни и в много от тях е все още неопределен или се променя.
В някои страни употребата и търговията с тях е разрешена, в други е забранена или
ограничена. Различни правителствени агенции, департаменти и съдилища са класифицирали дигиталните валути по различен начин. Няма ясно определение на правата
и задълженията на различните участници във виртуалните валутни системи. Налице
са множество негативни влияния върху цената на криптовалутите, основният от които е правният риск от забраната или ограничаването на бизнеса с тези валути от дадено правителство.2 Например, в Китай периодът на изключително бързо приемане в
началото на 2014 г. е последван от забрана за боравенето с биткойн от страна на Китайската централна банка3. В началото на септември 2017 г. в Китай са обявени за незаконни и операциите по първично предлагане на токени в криптовалута (на английски: Initial coin offering, ICO, еквивалент на първичното публично предлагане на
акции)4. В Русия, макар криптовалутите да са законни, е незаконно да се купуват стоки с каквато и да е валута, различна от руската рубла 5.
- Прекалено голяма волатилност. Силната волатилност на биткойн и другите криптовалути е доказателство за това, че те все още няма как да заменят, нито да изтлас1

Ali, S.Т., Clarke, D., McCorry, P., Bitcoin: Perils of an Unregulated Global P2P Currency [By S. T. Ali, D.
Clarke, P. McCorry, Newcastle upon Tyne: Newcastle University: Computing Science, 2015.
<http://eprint.ncl.ac.uk/pub_details2.aspx?pub_id=213785.
2
https://www.buybitcoinworldwide.com/price/
3
The Big Picture Behind the News of China's Bitcoin Bans – Bitcoin Magazine. // Bitcoin Magazine.
4
ICO crackdown may just be the start: China is reportedly planning tighter cryptocurrency rules, CNBS
https://stg-aws01pub.cnbc.com/2017/09/04/china-ico-crackdown-chinese-regulators-reportedly-plan-morerules-on-cryptocurrencies-after-initial-coin-offering-fundraising-ban.html
5
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кат от обращение стандартните фиатни пари. Виртуалните валути би следвало да се
разглеждат по-скоро като финансови инструменти, подобни на дериватите. Според
Китайската централна банка, биткойн принципно не е валута, а инвестиционно средство1. Мнозина анализатори изразяват своите опасения, че криптовалутите са балон,
който рано или късно ще се спука. 2 Наистина практиката показва на няколко пъти
драстичен срив на пазара на биткойни.
По-долу представените графики са илюстрация на тази волатилност. Посочени са измененията в курсовете/цените на двете най-търгувани криптовалути спрямо щатския долар за
периода 15 ноември 2017 г. – 15 февруари 2018 г. на тримесечна база съгласно официалния
уебсайт за търговия с криптовалути – coinmarketcap.com. Тези две валути съответно са Биткойн (Bitcoin) и Етериум (Ethereum), като класифицирането им на челните места е направено според големината на пазарната им капитализация.
На Графика 2 е представена динамиката на пазарната капитализация на найразпространената криптовалута в света – Биткойн (Bitcoin) и на курса на биткойн спрямо
щатския долар за периода 15 ноември 2017 г. – 15 февруари 2018 г. на тримесечна база.
Приложените данни показват като най-ниска цена 6,121.35 долара за един биткойн към
6.02.2018 г., а най-високата, рекордна до момента, цена е 20,052.60 долара за един биткойн
към 17.12.2017 г. Това представлява над 228% разлика спрямо най-високата и най-ниската
цена за период от едва три месеца, което превръща биткойн в най-волатилната валута. В
деня на пиковата ценова стойност на биткойн, капитализацията на пазара на биткойни достига 335,824,140,721 долара.

1

China‘s Bitcoin Exchanges Say Banks Will Close Their Accounts https://www.bloomberg.com/
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Chambers, Cl., "Cryptocurrency Are A Bubble: What's Next?", Forbes, September 18, 2017, https://
www.forbes.com/sites/investor/2017/09/18/cryptocurrency-is-a-bubble-whats-next/#2b2d4c02cb84
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Източник: https://coinmarketcap.com/
Графика 2

Графика 3 показва измененията на курса на Етериум (Ethereum) спрямо щатския долар
и пазарната капитализация за същия период 15.11.2017 г. – 15.02.2018 г. Това е втората найтъргувана криптовалута понастоящем. Върховата стойност на пазарната ѝ капитализация е
отчетена 138,124,065,281 долара към 14.01.2018 г. Тогава е регистрирана и най-високата
цена от 1,421.19 щатски долара за 1 Етер. За сравнение, най-ниската цена, по която Етериум
е търгувана през изследвания период, е 324.67 долара за 1 Етер към 16.07.2017 г. Това са
рекордни 338% изменение в цената на тази криптовалута. Друга особеност, която може да
се види е силната положителна корелация в движението на цените на почти всички криптовалути.
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Източник: https://coinmarketcap.com/
Графика 3

Графика 4 представя динамиката на общата пазарна капитализация на глобалния пазар
на криптовалути за периода 28 април 2013 г. – 16 февруари 2018 г. Максималната стойност
на пазарната капитализация е отчетена на 07.01.2018 г. – рекордните 813,871,000,00 долара.
На Графика 4 е показан процентния принос на основните криптовалути в общата пазарна
капитализация на глобалния пазар на криптовалути за същия период. Видна е огромната
роля на Bitcoin, следвана от Etherium, Bitcoin Cash, Litecoin и други валути.
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Източник: https://coinmarketcap.com/
Графика 4
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Графика 5
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Прекалено голям брой различни криптовалути. Към юни 2017 г. съществуват над
9001, а към средата на февруари 2018 г. – над 1540 дигитални валути2. Но голяма част
от тези криптовалути имат изключително малко потребители и възможностите им за
ползване са практически нулеви. Въпреки внушителния брой на криптовалутите –
надвишаващ далеч този на традиционните, "класически" парични единици и
въпреки замисъла тези дигитални системи за транзакции да се основават на
бързина, ефективност, ниво на доверие в участниците и други положителни характеристики3, голяма част от дигиталните валути имат изключително малко потребители
до момента. Голяма част от криптовалутите имат много ограничено или дори нулево
количество в обращение, много нисък или никакъв обем на търговия, а възможностите им за ползване са малки или практически нулеви. Криптовалути, за които данните
показват такива нулеви стойности към средата на февруари 2018 г., са например
BitAlphaCoin, GameLeagueCoin, AvatarCoin, и други. 4
- Въпреки засилващия се интерес към алтернативните валути, те все още са доста слабо разпространени като платежно средство и малко търговци ги приемат.
- Липса на възможност за предоставяне на кредит. Както вече беше споменато, досега не са предвидени начини за предоставяне на кредит и гаранции за връщането му.
Именно тази липса ще е едно от сериозните предизвикателства развитието на този
тип системи.
Както може да се обобщи, конвенционалните парични инструменти до неотдавна бяха
основно средство за извършване на плащания. В последното десетилетие се появиха алтернативни разплащателни инструменти, които в началото по-ограничено, а с течение на времето – все по-агресивно се налагат като средство за плащане.
Високата степен на защита срещу фалшифициране, предотвратяването на проблема за
т.нар. двойно харчене (double-spending), бързият трансфер през Интернет, без намесата на
посредници, децентрализираната мрежа за размяна, публичния достъп до информация за
транзакциите, персоналната сигурност и други правят блокчейн технологията перспективна
и привлекателна.
Независимо от твърде ограничено поле на използване на криптовалутите към настоящия
момент, те имат свое място в системата на финансовите инструменти, поради някои свои
характеристики като бързо и лесно разплащане, ниска цена, достъпност, сигурност и липса
на посредник.
Едва ли може да се очаква в близко бъдеще криптовалутите да заемат по-съществен дял
в системата на финансовите инструменти поради някои от недостатъците им, но блокчейн
технологията, върху която са създадени, може да бъде приложена както в междубанковите
разплащания, така и в други сфери на икономиката.

1

https://coinmarketcap.com/
https://coinmarketcap.com/
3
He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad, N., Oura, H.,
Sedik, T.S., Stetsenko, N. and Verdugo-Yepes, C., "Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations",
IMF Staff Discussion Note, International Monetary Fund, Monetary and Capital Markets, Legal, and Strategy and Policy Review Departments, Washington D.C., January 2016, SDN/16/03, https://www.imf.
org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf, р. 19.
4
Повечето от проектите, в които инвестират финансовите институции, на практика са основани на
съществуващи електронни платформи, като Bitcoin blockchain, Ripple или Ethereum.
(https://coinmarketcap.com/ ).
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Заключение
Направеният анализ показва, че съвременните технологии са позволили развитието на
платежните системи и предлагането на голям набор от платежни услуги. Въпреки това обаче, очевидно има възможности за подобрения, и това е видно от скоростта, която набират
новите алтернативни валути и имплементираните в тях технологии за разплащане. Скоростта, цената и сигурността на паричните преводи са ключови при платежните услуги и предимствата поне в първите два компонента очевидно са на страната на базираните на блокчейн технологията валути. Разбира се, те все още не са достатъчно разпространени и наложени в ежедневните икономическите отношения, но това отчасти се дължи на това, че са
относително нови, нямат единна правна регламентация и все още има оправдан скептицизъм спрямо тях. Очевидно е, че виртуалните валутни системи на първо място се нуждаят от
подходяща правна рамка, която да регламентира плащанията, оперирането на системата и
правата и задълженията на участниците в нея. Дигиталните валути също така повдигат редица въпроси, свързани с регулирането – пруденциален надзор, системен риск и технологична работа на системата и др.
Както при всяко нововъведение обаче така и пред криптовалутите стоят множество предизвикателства. Такива предизвикателства се виждат в прекалената волатилност в цените/курсовете им спрямо суверенните фиатни валути, прекалено големия брой криптовалути,
които продължават да се създават и в момента, и не на последно място в репутацията им на
средство, използвано за криминални дейности. От това как ще бъдат доразвити предимствата на блокчейн технологията и как ще се преодолеят трудностите ще зависи и бъдещото
развитие на алтернативните дигитални валути.
В заключение може да се отбележи, че съвременната технологична революция поставя
силен отпечатък върху стратегиите за развитие на платежните системи и за в бъдеще новата
технология ще става все по-масова и достъпна, но няма да измести напълно традиционните
разплащателни системи и суверенните валути, а по-скоро може да се очаква симбиоза между двете.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВ
к.э.н., доц. Чиж Н. М.1,
Луцкий национальный технический университет
доц. Урбан О. А.2,
Луцкий национальный технический университет

В работе исследованы основные направления обеспечением эффективности инновационной деятельности отечественных банковских учреждений. Предложено авторское определение понятия
"эффективность инновационной деятельности банка". Разработана система управления банковской
инновационной деятельностью Проанализировано состояние банковской системы Украины. Обоснованно перспективные аспекты управления инновационной деятельностью банков.
In the paper, the main directions were studied to ensure the effectiveness of innovative activity of
domestic banking institutions. The author's definition of the concept of "effectiveness of the bank's innovative
activity" is proposed. The banking management system of innovative activity is developed. The state of the
banking system of Ukraine is analyzed. Justified promising aspects of management of innovative activities of
banks.

Оценка эффективности инновационной деятельности отечественных банковских учреждений является чрезвычайно актуальным и практически важной задачей, решение которой
будет способствовать минимизации рисков от внедрения банковских инноваций. В теории и
практике управления еще не сформирован общего подхода к оценке экономико-социальной
эффективности инновационного менеджмента банковских учреждений, а теоретикометодологический уровень решения данного вопроса не позволяет повысить результативность экономической деятельности субъектов банковского сектора экономики. Важным в
этом контексте дальнейшее исследование методологических аспектов, в частности, рассмотрение и уточнение терминологического аппарата и выбор методов оценки эффективности инновационной деятельности банковских учреждений.
Банки Украины, функционирующих в условиях негативного влияния политических и
экономических кризисных явлений, структурных дисбалансов в экономике, инфляции и
обесценивания национальной валюты, должны принимать стратегические решения для
выполнения задач капитализации, повышение финансовой устойчивости и прибыльности.
Одним из стратегических инструментов решения указанных задач является активизация
инновационной деятельности и на ее основе – повышение эффективности банковского бизнеса, поэтому исследования тенденций развития банковских инноваций и определение специфики этого направления в деятельности отечественных банков является актуальным.
Понятие "инновации" по своей сути означает новшества. Инновации предусматривают
не только создание нового, но и его одновременную практическую реализацию. Период от
возникновения новации к ее преобразования и использования в нововведение называется
жизненным циклом инновации. Практическое использование научного, научнотехнического, интеллектуального результата является сущностью инновационной деятель1
2
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ности, компонентами которой являются новации, инвестиции и время, необходимые для
преобразования новаций в нововведение, и инновации.
Более широким по содержанию является инновационный процесс, который охватывает
инновационную деятельность, этапы жизненного цикла инноваций, финансирования новых
разработок. Итак, инновационный процесс заключается в получении и коммерциализации
прогрессивных технико-технологических и социально-экономических разработок. Инновационный процесс охватывает период примерно в 3-5 лет и более, поэтому нуждается в
средне- и долгосрочных инвестиций.
Стоит отметить, что в современных условиях развитие банковского бизнеса неразрывно
связан с автоматизацией, внедрением новейших технических средств и передовых банковских технологий по продвижению на рынок банковских продуктов и услуг, а также с поиском инструментов, повышающих привлекательность банковских услуг, чему способствуют
инновации. Мы считаем, что целью принятия инноваций в работу каждого предприятия и
отрасли в целом является не только получение прибыли, но и приспособления к изменениям рыночной конъюнктуры, поддержание конкурентоспособности, снижение операционных
расходов и поддержания высоких показателей надежности и платежеспособности.
По нашему мнению, вопросы, связанные с обеспечением эффективности инновационной
деятельности отечественных банковских учреждений нужно рассматривать в следующих
основных направлениях:
- во-первых, оптимальная организация инновационного процесса, который должен быть
в соответствии формализованным, видимым и документированным.
С. Егорычева обращает внимание, что даже в ведущих банках Украины только начинается институциализация инновационной деятельности, то есть создание соответствующих структур, целенаправленно занимаются организацией инновационных процессов, разработкой правил, регламентов, схем взаимодействия, механизмов реализации, контроля, мониторинга инновационных процессов [7, с. 54];
- во-вторых, имеющийся потенциал инновационного развития банков, который зависит
от следующих факторов: возможностей банков и их ресурсного потенциала, зависят от
макро- экономической ситуации, состояния рынков и субрынков, которые участвуют в
формировании долгосрочных и краткосрочных банковских ресурсов, необходимых для
обеспечение эффективной инновационной деятельности банков; емкости рынка и потенциала роста; необходимых ресурсов для расширения рынка; доходности субрынков, конкуренции [8, с. 64]. Приведенный перечень факторов следует дополнить наличием персонала,
их квалификацией, изобретательностью и таланта. После того, как идея принята, инновационная деятельность превращается в настойчивую, целенаправленную работу, которая зависит от профессионализма и компетентности работников;
- в-третьих, захват лидирующих позиций, иначе благоприятными возможностями могут
воспользоваться конкуренты, а также предусматривать достижение экономического эффекта. Для этого могут использоваться самые разнообразные стратегии, ориентированные как
на лидерство на рынке, в определенной области, так и на поиск относительно небольшой
"экологической наши" в определенном процессе или на рынке, которые обеспечат достижение экономического эффекта, который мы связываем с повышением отдачи на единицу
вложенных ресурсов, укрепление рыночной позиции, ростом рентабельности деятельности,
снижением рисков и повышением стабильности [10, С. 345]. Важно также получение социального и стратегического эффектов. Социальный эффект проявляется в повышении полезности и доступности банковских услуг, снижении их стоимости для клиента, удобства получения услуг. Стратегический эффект оценивается успешностью реализации инновационных стратегий, конкурентными преимуществами, лидерство на рынке, достижением поставленных стратегических целей;
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- в-четвертых, финансовые результаты и прибыльность банковской деятельности, прирост конечных результатов инновационной деятельности по каждому инновационным продуктом и услугой в определенный период времени и прирост полезных результатов,
вызванный совершенствованием банковской деятельности улучшением использования финансовых, трудовых, информационных ресурсов, внедрения новых технологий в банковской сфере, ноу-хау, ускорение обслуживания клиентов, расширение спектра банковских
услуг и тому подобное.
Отсутствие единого определения эффективности связана с довольно неоднородной
внутренней структурой, поскольку целостность, многогранность, динамичность и взаимосвязанность различных сторон хозяйственной деятельности находят свое выражение с помощью этой категории. Для правильного понимания сущности понятия "эффективность
банковской деятельности" прежде всего целесообразно определиться с содержанием самого
термина "эффективность", что, по мнению большинства ученых, является одной из самых
сложных категорий современной экономической науки.
Что касается термина "эффективность", то данная категория происходит от латинского
слова "efftectus", что в переводе означает "результат, следствие чего-либо, каких-либо действий, причин", а эффективный (efftectivus) означает дающий эффект, но не любой, а намеченный заранее. Отсюда эффективность трактуется как результат целенаправленного воздействия.
В ретроспективном плане принято считать, что термин "эффективность" ввели в научный обиход У. Петти и Ф. Кене, которые использовали его как самостоятельное экономическое понятие, а употребляли в значении результативности для оценки правительственных
и частных мероприятий с позиции содействие улучшению экономической жизни. Впоследствии данное понятие встречается в трудах Д. Рикардо, который термин "эффективность"
использует уже не в значении результативность, а как отношение результата к определенному виду затрат, то есть категория "эффективность" приобретает уже то специфическое
значение, которое было важным с точки зрения экономики при оценке определенных действий. Им также была предпринята попытка оценить эффективность капитала. В частности,
Д. Рикардо доказал, что чем менее долговечен капитал, тем больше нужно тратить труда
для сохранения его первоначальной эффективности. С этого времени понятие "эффективность" приобретает статус экономической категории [9].
В экономической литературе именно категория "эффективность" охватывает соотношение результатов и затрат, и представляет собой относительный эффект и показатель [6; 11;
13]. Но вызывает возражения определения эффективности как способности приносить
эффект [3], ведь эффект может быть как положительным, так и отрицательным, и банк,
который в процессе своего функционирования приносит отрицательный эффект никак
нельзя считать эффективным. Ряд авторов [12; 13] придерживается мнения относительно
экономической эффективности как многоаспектной категории, состоящий из максимального объема производства товаров, оказания услуг с использованием минимальной стоимости
ресурсов.
В целом, экономическую эффективность банковской деятельности можно определить на
основе соотношения затрат на привлечение ресурсов и доходов от их размещения. Но
учитывая особенности функционирования банка как специфического предприятия, работающего с привлеченными средствами, необходимо принимать во внимание концепцию взаимодействия "риск – доходность", согласно которой повышение прибыльности сопровождается повышением банковских рисков. Тогда, по нашему мнению, стоит под экономической эффективностью деятельности банка понимать достижения максимального размера
прибыли при установленном (допустимого для конкретного банка) уровню риска. Понятно,
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что для каждой банковского учреждения будет свой уровень экономической эффективности, который будет зависеть от выбранной стратегии.
Анализ подходов отечественных и зарубежных ученых к определению и оценке эффективности банковской деятельности дал возможность предложить авторское определение
понятия "эффективность инновационной деятельности банка" как прироста финансовых
результатов, доходности и конечных результатов инновационной банковской деятельности
за счет реализации мероприятий по ее совершенствованию, что характеризуется соотношением полученных результатов объемам привлеченных и вложенных ресурсов, осуществленных расходов, в результате чего банк достигает поставленных целей, стратегий и повышения его капитализации
Авторы коллективной монографии под редакцией Л. Примостка, которые определяют,
что обеспечение эффективной инновационной деятельности банков возможно при условии
рассмотрения его как целенаправленного, сложного комплексного процесса, основанного на
базовых принципах инноваций, ориентированных на достижениях экономического, социального и стратегического эффектов [2, с .158].
Учитывая, что эффективность – это сложное системное понятие, для ее оценки целесообразно использовать систему методов, включая использование системы показателей, результативно-затратного подхода, сравнительного анализа инновационного и традиционного
обслуживания клиентов, показателя эффективности, теории транзакционных издержек,
концепции использования единого интегрального показателя, анализа соотношения
"прибыль – риск", экономико-математических методов, экспертных оценок и другие.
Необходимо отметить, что эффективность банковской деятельности можно рассматривать как на микроуровне (эффективность работы банковских отделений или отдельного
банка), так и на макроуровне (эффективность работы всех банков Украины).
По состоянию на 1 января 2017 лицензию Национального банка Украины имели 96 банковских учреждений (в т.ч. 38 банков с иностранным капиталом). С началу 2016 года число
функционирующих банковских учреждений сократилась на 21.
В общем, с начале 2014 года в результате ухудшения платежеспособности до 82 банковских учреждений была введена временная администрация. В четырех временная администрация продолжает работать, в одном банке ("АСТРА БАНК") принято решение о прекращении временной администрации и назначения куратора. По
КБ "ПРИВАТБАНК" 21
декабря 2016 между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством
финансов был подписан договор о продаже 100% акций банка. С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины.
Введенная 20.12.2016 г. временная администрация была прекращена 22.12.2016 г. В целом,
по 80 банков уже было принято решение о ликвидации. По 9 банковских учреждений решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной администрации.
Также, начиная с 01.06.2016 г. Правлением Национального банка Украины было принято несколько решений о предоставлении согласия на самоликвидации банковских учреждений. Первыми случаями такой самоликвидации стали "Финанс Банк" и "ИнвестиционноТрастовый Банк". Согласно официальным сообщениям, такие решения были продиктованы
желанием владельцев переориентироваться на другие виды их профильной деятельности.
18.11.2016 г.. О самоликвидации сообщил также ОАО "Финексбанк". Причиной такого
решения владельцы назвали сложное положение на рынке финансовых и банковских услуг
неопределенность относительно возможных направлений и источников дальнейшей капитализации банка.
Учитывая утвержден НБУ график увеличения минимального объема уставного капитала
банков, в дальнейшем можно ожидать новых случаев самоликвидации коммерческих бан252

ков в Украине. Напомним, согласно Постановлению правления НБУ №242 от 07.04.2016 г.
По состоянию на 11.07.2017 г. Минимальный объем уставного капитала банка должен быть
не менее за 200 млн. грн. К 11.07.2018 г. Его объем должен быть увеличен уже до 300 млн.
грн. Увеличение минимального объема уставного капитала банковских учреждений продлится ежегодно до 500 млн. грн. по состоянию на 11.07.2024 г. В течение года в структуре
собственности банковской системы Украины происходили значительные перегруппировки.
Вследствие перехода системного КБ "ПРИВАТБАНК" в стопроцентную собственность
государства доля государственных банков в структуре активов банковской системы Украины значительно выросла за IV квартала 2016 и по состоянию на 01.01.2017 г. становила
52%. Доля банков с частным украинским капиталом составляла около 13%, банков иностранных банковских групп – 35%. Заметим, что в дальнейшем возможно сокращение доли
банков иностранных банковских групп вследствие выхода банковских учреждений с русским капиталом с украинского рынка.
По итогам 2016 чистые активы банковской системы Украины увеличились несущественно. Их объем по состоянию на 01.01.2017 г. становил 1256000000 грн. против
1254000000 грн. на начало года. Одним из ключевых факторов колебания объема активов
банковской системы в исследуемом периоде выступала динамика курса национальной валюты, наряду с выводом части коммерческих банков с рынка, движением клиентских
средств и сокращением кредитных портфелей. Высокое влияние колебания курса национальной валюты на объем активов банковской системы Украины объясняется значительной
долей активов в иностранной валюте в общем объеме (41,8% по состоянию на начало 2017
года).
В течение 2016 году объем клиентского кредитного портфеля сократился на 0,4%
(3850000000 грн.) и по состоянию на 01.01.2017 г. становила 1 005 920 000 000 грн. против
1 009 770 000 000 грн. на начало года. Сокращение общего объема кредитного портфеля
происходило вследствие уменьшения в течение года суммы кредитов, предоставленных
физическим лицам. По итогам 2016 их объем снизился на 10,43% до 847 090 000 000 грн.
Кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования по итогам года наоборот увеличились на 1,98% и на начало 2017 достигли 157 390 000 000 грн.
Совокупный объем обязательств украинских банков в течение 2016 сократился на 1,6%
до 1133 млн. грн. В течение 2016 совокупный объем клиентского портфеля банковской
системы Украины увеличился на 14,2% и по состоянию на 01.01.2017 г. становило 807070
млн. грн.
Учитывая значительные объемы докапитализации ряда банковских учреждений и исключение из порядка расчета статистических показателей НБУ банков, признано неплатежеспособными, объем собственного капитала банковской системы Украины в течение 2016
увеличился на 19,4% и по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 123,78 млрд. грн. Адекватность регулятивного капитала по состоянию на 01.01.2017 г. Несколько выше предельного
минимума (10%) и составляет 13%. В течение 2016 43 банковские учреждения увеличили
уставный капитал на общую сумму 105 720 000 000 грн. Следует отметить, что акционеры
всех групп увеличивали уставный капитал преимущественно с целью поддержки собственного бизнеса. По итогам 2016 93 функционирующих банков получил убытки на общую
сумму 169 300 000 000 грн. Из этой суммы почти 80% (135 300 000 000 грн.) приходится на
КБ "ПРИВАТБАНК".
Другие банковские учреждения, завершили отчетный период с положительным результатом деятельности, получили совокупно 10820 млн. грн. прибыли. Среди наиболее
прибыльных по итогам прошлого года банки были исключительно иностранные финансовые учреждения – Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ОТП Банк. На топ-3 наиболее приб-
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ыльные банки по итогам 2016 приходилось 57,5% общего объема прибыли, полученной
банковской системой Украины [1].
Проведенный анализ показал, что по итогам 2017 чистый процентный доход банков Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на
5103 млн. грн., в
то время как расходы уменьшились на 31,7% – до 350 080 млн. грн. Финансовый результат
деятельности банковской системы Украины по итогам 2017 был отрицательным и -159387
млн. грн., по сравнению -66600 млн. грн. за 2016 (табл. 1).
Уменьшение доходов в течение 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015
связано в первую очередь с получением убытков от торговых операций (за счет убытков от
торговли иностранной валютой и банковскими металлами) и сокращением процентных
доходов, объем которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на -15000 млн. грн. однако по состоянию на возросли на 5106 млн. грн. По итогам
2016 значительно увеличились объемы отчислений в резервы, сумма которых по состоянию
на 01.01.2017 г. составила 198 310 млн. грн. (по итогам 2015 – 114540 млн. грн.). В течение
анализируемого периода наблюдается положительная динамика роста коэффициента
эффективности деятельности.
Так, по 2017 по сравнению с предыдущим годом комиссионные доходы выросли на 1581
млн. грн., однако по 2016 уменьшились на 799 млн. грн., а операционные доходы уменьшились – на 4423 млн. грн. и на 7798 млн. грн. в 2017 и 2016 соответственно. Выросла также и
доля комиссионных доходов в совокупных доходах банков с 14,07% до 14,8%, но остается
вдвое ниже по сравнению с зарубежными банками, для которых она достигает 25 – 30%. По
уважать, хотя наиболее активно на комиссионных платежах зарабатывают банки I группы,
на них приходится 68% комиссионных доходов по результатам 2017 одновременно по такому показателю, как отношение комиссионных доходов к активам, который позволяет
более объективно оценить уровень комиссионных в ходов Наибольшее значение имеют
банки четвертой группы – 2,19% от активов, тогда как банки первой группы – 1,87% (по
банковской системе – 1,78%).
Таблица 1
Основные показатели результатов деятельности банковской системы Украины, млн. грн.
Показатели
Чистый процентный
доход
Чистый комиссионный
доход
Чистый операционный
доход
Другой доход
Финансовый результат
текущего года
Коэффициент эффективности деятельности
ROA
ROE
Рассчитано автором [1].
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2014

2015

2016

2017

Абсолютное отклонение
2015
2016
2017

49051

54066

39066

44169

5015

-15000

5103

20999

23387

22588

24169

2388

-799

1581

66147

87498

79700

75277

21351

-7798

-4423

5566

5064

4577

5674

-502

-487

1097

1436

-52966

-66600

-159387

-54402

-13634

-92787

138,43

154,48

167,14

152,34

16,05

12,66

-14,8

0,12
0,81

-4,04
-30,46

-5,46
-51,91

-2,48
-26,56

-4,16
-31,27

-1,42
-21,45

2,98
25,35

Развитие банков на новой инновационной основе предполагает высокую степень применения банковских инноваций, что позволит повысить конкурентоспособность, достичь максимально темпов обновления инновационных технологий, увеличить объемы высокотехнологичных банковских услуг и снизить уровень трансакционных издержек и получить дополнительные комиссионные доходы. В последние годы для украинских банков прослеживается тенденция роста объемов комиссионных доходов.
Это свидетельствует о том, что для получения объективной оценки эффективности инновационной деятельности необходимо в финансовой отчетности банков выделить в комиссионных доходах отдельную составляющую – "Комиссионные доходы, полученные от инновационной деятельности банков".
Считаем, что необходимо оценивать эффективность инновационной деятельности банка
через интегральную систему показателей, отражающих соответствие результатов деятельности банка задачей инновационных стратегий. Только достижения всех, а не отдельных
критериев позволяет, на наш взгляд, определить реальную эффективность банковских инноваций. В качестве основных индикаторов эффективности банковских инноваций предлагается рассматривать как финансовые результаты от внедрения инноваций (доходы и
прибыль от их внедрения, рентабельность инноваций), так и всю совокупность показателей
банковской деятельности (финансовый результат, общие показатели рентабельности, экономическая добавленная стоимость и т.д.).
Одним из распространенных косвенных методов оценки эффективности является использование единого интегрального показателя [4, с. 308 – 333], который рассчитывается с
помощью показателей, характеризующих результативность инновационной деятельности
банков и имеют одинаковое направление изменений. Поскольку любые управленческие
решения по инновационного развития банков сказываются на динамике показателей, то для
расчета интегрального показателя эффективности инновационной деятельности банков (Е)
предложено использовать показатели динамики (темп роста), рассчитанные для таких финансовых показателей:
- активы банка: характеризует развитие банка, укрепление рыночной позиции (Ка);
- средства клиентов: инновационная деятельность банков, как правило, сопровождается
ростом клиентской базы (Кк);
- рентабельность деятельности: зависит от результативности инновационной деятельности (КROA);
- комиссионные доходы: связанные с предоставлением инновационных услуг (Кkd);
- показатель надежности: вычисляется как (1 – RI), где RI – уровень риска.
Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности банков (Е)
вычисляется по формуле (1):
Е = Ка ∙ Kk ∙ KROA ∙ Kkd ∙ (1 – RI)

(1)

В случае, если интегральный показатель эффективности (Е) принимает значение больше
"1", инновационную деятельность банка можно считать эффективной, если меньше "1" –
неэффективной.
Мы считаем, что совокупность взаимосвязанных элементов, которые принимают участие в управлении банковскими инновациями, образуют систему управления инновационной
деятельностью банка, основными элементами которой являются: субъекты, объекты управления, принципы, функции, методы управления и управленческих решений (см . рис. 1)
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Внутренние факторы

Внешние факторы

Миссия и цели банка

1.

Инновационная
политика

Инновационная стратегия
развития банка

Субъект управления

Управление инновационной
деятельностью

5. Методы управления
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Рис. 1. Система управления банковской инновационной деятельностью

В современных условиях инновационной деятельности коммерческих банков невозможно представить без определения и структурирования инновационных стратегий. Необходимо различать общую корпоративную стратегию банка и ее отдельные составляющие: финансовую, маркетинговую, инновационную, которую определяют как генеральную линию
поведения банка по поводу использования инноваций в ее деятельности.
Инновационные решения охватывают сферу управления банком в целом, его отделений
и онлайновых офисов. Инновационные подходы необходимы и при организации взаимоотношений с клиентами, например, при определении кредитоспособности заемщиков и ее
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прогнозировании, поскольку такая оценка является необходимым для качественного управления рисками. Объективная необходимость разработки и внедрения банками инноваций
обусловлена тем, что инновационная деятельность банков является в современных условиях
основным механизмом поддержания рентабельности всей деятельности банка в соответствии с процессами, происходящими в экономике государства.
Для того, чтобы определить уровень инновационного развития банка и оценить риски,
определить, насколько банк является финансово надежным не только сегодня, но и в будущем, спрогнозировать возможные перспективы развития, необходимы новые подходы к
управлению рисками и эффективностью инновационной деятельности, которые бы учитывали особенности внедрения банками новейших технологий и объемы предоставляемых
инновационных услуг, риски по данным операциям и их доходность. Существующие на
сегодня формы отчетности, в т. Ч. И финансовая отчетность банков, не содержат данных об
их инновационной деятельности, а касаются традиционных операций банков, в основном
привлечения средств и вложения их в активные операции, формирование резервов по активным операциям, данные о корреспондентских отношения банков и т.д. [10, с.345].
Следующим этапом исследования является анализ инновационного развития банковской
системы Украины. Современные банки Украины, как было отмечено выше, функционируют
в условиях кризиса, при значительном снижении доходности как экономики в целом, так и
банковского сектора, увеличивает риски банков, уменьшает их количество (2015 г.. Не стало банковском рынке 43 банка).
В 2016 году продолжалось масштабное стресс-тестирования банковской системы – на
конец года более 98% банковской системы по активам уже было протестировано. По результатам проверок 21 из 60 проверенных банков не нуждался докапитализации, 9 досрочно
выполнили трехлетние планы докапитализации, разработанные по результатам диагностического обследования, 4 банка выведены с рынка, остальные – выполняют планы по графику. Всего в 2016 году банки осуществили мероприятия по выполнению программ докапитализации на 108 млрд грн. Докапитализация – критически важный шаг к усилению устойчивости и надежности банковской системы.
Сегодня практически все отечественные банки имеют свои Web-сайты, а количество
банков, ведущих свою деятельность через Интернет, непрерывно растет. Активно разрабатываются и внедряются новые инновационные программы банковского обслуживания, лидером на этом направлении деятельности является ПриватБанк. Дистанционное банковское
обслуживание становится одним из основных направлений инновационной деятельности
украинских банков. Необходимо заметить, что основными потребителями электронных
услуг является население, которое в последние годы значительно повышает спрос на банковское обслуживание. Это подтверждается результатами исследования агрегатора Яндекс,
который осуществил анализ частоты поисковых запросов населения Украины и ее соседей в
"wordstat.yandex.ru" относительно возможности через банки заплатить за коммунальные
услуги (табл.2).
Как видно из данных таблицы 2, украинцы в декабре 2017 согласно данным сервиса
"wordstat.yandex.ru" вводили поисковый запрос в Яндексе "Коммунальные услуги 4034 раз.
Для сравнения: жители России при населении 143 000 000 чел. сделали 2944 запросов, а
жители Беларуси при населении 9000000 чел. искали 39 раз. Меньше интересуются банками, согласно запросам, Молдова.
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Таблица 2
Поисковые запросы населения на осуществление оплаты
коммунальных услуг через банки (декабрь 2017)
Страна

Количество населения

Украина

45000000

СНД

143000000

Белорусь

9000000

Молдова

3000000

Казахстан

15000000

Поисковый запрос

Частотность

Коммунальные
услуги
Коммунальные
услуги

2 890

Коммунальные
услуги
Коммунальные
услуги
Коммунальные
услуги

Количество поисковых запросов на
1000 чел.
0,06

2944

0,02

39

0,04

11

0,03

12

0,0008

Рассчитано автором самостоятельно

В управлении процессами инновационного развития существует отставание информационно-коммуникационных технологий Украины от других стран. Так, по общему индексу
развития ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) Украина занимает 79 место в мировом рейтинге из 167 стран, и 8 место в рейтинге стран СНГ.
В среднем по всем странам СНГ рост индекса составил за пять лет 1,43, что значительно
выше среднемирового значения (0,89) и имеет положительный результат. Но, несмотря на
положительный рост этого индекса в глобальном рейтинге Украина, единственная из стран
региона СНГ, снизила рейтинг на 10 позиций. Значительное отставание процессов развития
информационно-коммуникационных технологий, которые являются основой для внедрения
инноваций в банках, влияет на их конкурентоспособность на финансовом рынке.
Новым трендом в банковских инновациях является сближение банков с социальными
сетями. Сейчас передовыми проектами в сфере банковских инноваций являются проекты
идентификации клиента по фотографиях в социальных сетях. Так, компания Socure разработала программу Perceive, что использует биометрические параметры клиента для его
авторизации в программе мобильного банкинга. Система изучает изображение клиента,
сделанное на смартфон, и сопоставляет изображения фотографией в мере ужас Facebook,
Twitter и LinkedIn. После проверки система принимает платеж, или включает сигнал тревоги. В настоящее время систему используют несколько лондонских банков в режиме тестирования [14, с. 8].
Итак, основными направлениями обеспечением эффективности инновационной деятельности отечественных банковских учреждений является оптимальная организация инновационного процесса; захват лидирующих позиций; прирост конечных результатов инновационной деятельности по каждому инновационным продуктом и услугой в определенный
период времени и прирост полезных результатов, вызванный совершенствованием банковской деятельности.
Поэтому банкам для сохранения прибыльности, конкурентных преимуществ и повышения эффективности своей деятельности необходимо активно внедрять в банковскую практику инновационные продукты, услуги и технологии. Внедрение инноваций позволит отечественным банкам оптимально распределять свои ресурсы, минимизировать затраты, совершенствовать каналы доставки банковских продуктов к потребителю, улучшить качество
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предлагаемых услуг и тем самым повысить эффективность банковской деятельности и
обеспечить финансовую устойчивость и конкурентоспособность на финансовом рынке.
По нашему мнению, отечественным банковским учреждениям необходимо применять
инновационные тенденции, уже сегодня приобрели популярность в мировых банковинноваторов, а именно наличие автоматизированных отделений и терминалов самообслуживания. Ведь сегодня значение отделений банков как канала обслуживания клиентов постоянно снижается, главной причиной чего должно быть постоянное движение в сторону
цифровых банков.
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ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ГЛОБАЛНАТА
ФИНАНСОВА КРИЗА: НОВИ РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА НА АКТИВИ
гл.ас. д-р Ваня Иванова1,
катедра "Финанси", УНСС

Резюме
През октомври – ноември 2017 г. беше приета, а през януари 2018 г. влезе в сила дългоочакваната
нова регулаторна рамка на Европейския съюз за секюритизацията на активи. Тази рамка заменя съществуващото законодателство на ЕС относно секюритизацията на активи и представлява един от
основните градивни елементи на проекта на Европейската комисия за изграждане на Съюз на капиталовите пазари. Целта на тази регулаторна реформа е да се насърчи развитието на Европейския секюритизационен пазар, да се диверсифицират източниците на финансиране и да се освободят балансите
на инициаторите, за да се стимулира банковото кредитиране на реалната икономика в Европа и да се
генерира устойчив икономически растеж. В статията се прави преглед на ключовите елементи на
новата секюритизационна рамка и се очертават основните промени, които ще бъдат направени в регулаторния режим на секюритизацията в рамките на ЕС след започването на нейното прилагане.
Abstract
In October-November 2017 was adopted and in January 2018 came into force the long-awaited new EU
regulatory framework for asset securitization. This framework replaces existing EU legislation on asset
securitization and represents one of the main building blocks of the Capital Markets Union project of the
European Commission. The aim of this regulatory reform is to promote the development of the European
Securitization Market, to diversify sources of funding and release originators' balances to stimulate bank
lending to the real economy in Europe and generate sustainable economic growth. This paper reviews the key
elements of the new securitization framework and outlines the main changes that will be made to the
regulatory regime for securitization within the EU after the start of its implementation.

Въведение
Десет години след началото на глобалната финансова криза, започнала в средата на 2007 г.
като криза на високорисковите ипотеки в САЩ и използваните за тяхното секюритизиране
ценни книжа, бе приета нова регулаторна рамка на Европейския съюз за секюритизацията
на активи. След началото и първата фаза на кризата бяха внесени редица промени в регулаторния режим, касаещ секюритизацията, както в Европа, така и в глобален план. Проведени
на няколко етапа с цел коригиране на проблемни аспекти на предкризисния секюритизационен модел, тези развития повлияха и продължават да оказват значително въздействие върху секюритизационната активност и темповете на възстановяване на секюритизационните
пазари след кризата. През септември 2015 г. Европейската комисия (ЕК) предложи, в контекста на плана за изграждане на Съюз за капиталови пазари в ЕС, правила, които уреждат
общ регламент за секюритизацията и предвиждат рамка за опростените, прозрачни и стандартизирани секюритизации [8]. След продължителни разисквания между представители на
ЕК, Европейския парламент и Съвета на ЕС, през юни 2017 г. бе постигната обща позиция,
а скоро след това бяха публикувани текстовете на проекторегламентите. През октомври –
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ноември 2017 г. бяха приети, а през януари 2018 г. влязоха в сила два регламента на ЕС
(приложими от 1 януари 2019 г.), които установяват нов регулаторен режим за секюритизацията на активи в рамките на ЕС:
1. Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017
година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична
рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) №
648/2012 (Регламент за секюритизацията) [4];
2. Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017
година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за
кредитните институции и инвестиционните посредници. (Регламент за изменение на РКИ) [5].
Новата регулаторна рамка се въвежда с цел: първо, опростяване и унифициране на настоящата рамка чрез заместване на различните съществуващи правила, касаещи секюритизацията, с единен режим за всички секюритизации и създаване на рамка за идентифициране
на опростените, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с оглед повишаване на доверието на инвеститорите и възстановяване на пазарната активност; второ, изменение на регулаторните капиталови изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници, които инициират, спонсорират или инвестират в ценни книжа, базирани на активи.
Регламент (ЕС) 2017/2402 (Регламентът за секюритизацията) заменя с единен, унифициран режим съществуващите правила за задържане на риск, надлежна проверка и оповестяване на информация при секюритизация, приложими за различни категории институционални инвеститори и въвежда правила за т.нар. опростени, прозрачни и стандартизирани
(ОПС) секюритизации. Настоящата регулаторна рамка на ЕС, касаеща секюритизацията,
включва голям брой правни актове1 и определянето на приложимия набор от разпоредби
зависи от вида на инвеститора. Разпоредбите на Регламента за капиталовите изисквания
(РКИ), Директивата "Платежоспособност II" и Директивата относно лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове, например, се прилагат, когато инвеститори в секюритизационни продукти са съответно кредитни институции и инвестиционни посредници,
застрахователни и презастрахователни предприятия и алтернативни инвестиционни фондове. С приемането на Регламент (ЕС) 2017/2402, това секторно законодателство на ЕС, относимо към секюритизацията, се заменя със съвкупност от правила, приложими за всички
европейски секюритизации, независимо от вида на инвеститора и характера на сделката
(частна или публична). В първата част на този регламент, освен изисквания за надлежна
проверка, запазване на риск и прозрачност за участниците в секюритизационни транзакции,
се установяват изисквания относно продажби на секюритизации на непрофесионални клиенти, забрана за пресекюритизация, критерии за кредитиране, условия и процедури относно
регистри на секюритизации. С втората част на регламент (ЕС) 2017/2402, в правото на ЕС се
въвежда концепцията за ОПС секюритизация и се създава специфична рамка за тази секюритизация. С нея се цели създаване на равнопоставени условия на конкуренция и улесняване на трансграничните сделки в рамките на единен пазар за ОПС секюритизации в ЕС. С
1

Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране
в прехвърлими ценни книжа, Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на
застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2011/61/ЕС
относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви
2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010, Регламент (ЕО) №
1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и др.
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втория регламент ((ЕС) 2017/2401) се внасят изменения в Регламента за капиталовите изисквания, свързани с регулаторното капиталово третиране на секюритизиращите позиции на
кредитни институции и инвестиционни посредници. Чрез този регламент капиталовите
изисквания за тези институции като цяло се привеждат в съответствие с актуалната Базелска рамка за секюритизацията, преработена през 2016 г. [11], с оглед преодоляване на недостатъците на предишната такава рамка.
1. Общи разпоредби за всички секюритизации
1.1. Изисквания за надлежна проверка за институционалните инвеститори
и изисквания за прозрачност за инициаторите, спонсорите и ДСЦС 1
Регламентът за секюритизацията (Регламент (ЕС) 2017/2402) установява единни правила
за надлежна проверка, приложими за институционалните инвеститори, преди да поемат
секюритизиращи позиции, както и докато държат такива. Тези разпоредби изискват от инвеститорите: да проверяват дали инициаторът или първоначалният кредитор отпуска всички
свои кредити, пораждащи базисните експозиции, въз основа на разумни и точно определени
критерии и ясно установени процедури за одобряване, както и дали той запазва постоянен
значим нетен икономически интерес в съответствие с изискванията за това; да извършват
надлежна проверка, която им позволява да оценят произтичащите рискове (рисковите параметри на отделната секюритизираща позиция и на нейните базисни експозиции, структурните елементи на секюритизацията, които могат значително да повлияят на показателите на
секюритизиращата позиция и др.); да се установяват подходящи писмени процедури за
проследяване спазването на текуща основа на изискванията за надлежна проверка; да извършват стрес тестове във връзка с паричните потоци и стойността на обезпеченията, покриващи базисните експозиции; да са в състояние да докажат пред компетентните органи, че
разбират напълно и точно секюритизиращите позиции и базисните им експозиции и са въвели писмени политики и процедури за управление на риска по секюритизиращите позиции.
Съгласно изискванията за прозрачност, приложими за всички секюритизации, инициаторът, спонсорът и дружеството със специална цел – секюритизация (ДСЦС) следва да предоставят определена информация на държателите на секюритизиращи позиции, компетентните органи и (при поискване) на потенциалните инвеститори: информация за базисните
експозиции на тримесечна основа (при обезпечени с активи търговски ценни книжа
(ОАТЦК)  на месечна основа); базова документация, която e от значение за разбирането на
сделката, вкл. крайната оферта или проспектът, заедно с документите по приключването на
сделката, с изключение на правните становища, споразуменията за продажба на активи (при
традиционна секюритизация), за деривати, за обслужване и управление на парични средства, ликвидни улеснения и т.н.; при ОПС секюритизации  съответното уведомление; тримесечни (при ОАТЦК  месечни) инвеститорски доклади, съдържащи всички съществени
данни за кредитното качество, показателите на базисните активи, събития, които пораждат
промени в приоритета на плащанията, информация за запазения риск и др.

1

Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 5, 7.
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1.2. Изисквания за запазване на риска1
Изискването за запазване на риск представлява един от основните елементи на регулаторния отговор на финансовата криза и цели по-добро съгласуване на интересите на инициаторите, спонсорите и първоначалните кредитори, които участват в дадена секюритизация,
с тези на инвеститорите. Въведени след кризата с цел предотвратяване на повторната поява
на проблемния бизнес модел "Иницииране-дистрибутиране", т.е. за да се гарантира, че ценните книжа, обезпечени с активи, не се създават единствено с цел прехвърляне на кредитния риск към инвеститорите – практика, наблюдавана на някои секюритизационни пазари
преди кризата – тези изисквания и продължителният дебат относно изискуемото ниво на
запазване са сред основните причини, обусловили забавянето при договарянето и приемането на окончателните текстове на новата рамка.
Съгласно действащите понастоящем правила, инвеститорът, който обикновено няма
пряк достъп до необходимата информация, има задължението да провери дали първоначалният кредитор, спонсорът или инициаторът (независимо дали последният е от ЕС), е запазил постоянен значим нетен икономически интерес в секюритизацията (не по-малък от 5%).
Това означава, че един инициатор (първоначален кредитор, спонсор), установен в ЕС, би
могъл да пренебрегне правилата за запазване, ако инвеститорът е от държава извън ЕС.
Макар че изискуемото задържане на риск остава на съществуващото ниво (5% от стойността на задбалансовите позиции), независимо от предложенията за увеличаване на това ниво
на или над 10% (непроменени остават и допустимите форми за запазване на риска), настоящият "непряк" подход към тези изисвания се замества с "пряк" подход2. За първи път изискването за запазване на риск е насочено директно към първоначалния кредитор, спонсора
или инициатора (а когато между тези страни не е постигната договореност за това кой да
запази икономически интерес, запазващото лице е инициаторът). За целите на задържането
на риск и за да се избегне възможността за заобикаляне на изискванията чрез широко тълкуване на настоящото определение в РКИ, се променя дефиницията на понятието "инициатор": предприятия, създадени или извършващи дейност с единствена цел да секюритизират
експозиции (т.е. ДСЦС), вече не се считат за инициатори3. На практика това означава, че
инициаторите трябва да извършват определен обем други дейности, които не включват
секюритизация (но които могат да включват придобиване и притежаване на инвестиции в
същите активи или видове активи, които се секюритизират). Предвид предложението на
ЕБО за въвеждане на такова изискване, направено преди години, същото до голяма степен
вече е отразено в съществуващите секюритизационни структури. Санкцията за неспазване
на правилата за задържане на риск понастоящем се състои в налагането на наказателни
капиталови изисквания на инвеститорите. Съгласно новия режим, на инициаторите или
спонсорите могат да бъдат наложени административни (или дори наказателни) санкции в
зависимост от начина на прилагане на регламента в отделните държави – членки (същевременно остават в сила наказателните капиталови изисквания за инвеститори, които не извършват надлежна проверка).
1

Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 6.
Прекият подход се прилага към първоначалните кредитори, спонсори и инициатори, установени в
ЕС, докато за предприятия, които не са установени в ЕС, ще продължава да се прилага непрекият
подход.
3
Съгл. сега действащото определение, "инициатор" е лице, което самостоятелно или чрез свързани
лица, пряко или непряко участва в първоначално споразумение, създало задължения или
потенциални задължения на длъжника или потенциалния длъжник, в резултат на което са
възникнали секюритизирани експозиции. Инициатор е и лице, което купува експозиции на трето
лице, отразява ги в своя баланс и след това ги секюритизира.
2
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С оглед избягване на агентския риск, при формирането на съвкупността от базисни активи, подлежащи на секюритизация, не се допуска инциаторите да избират активите, прехвърлени на ДСЦС, по такъв начин, че загубите от същите (реализирани през целия период
на действие на сделката), да надхвърлят загубите през същия период за сходни активи, задържани по счетоводния баланс на инициатора. Предвиждат се санкции в случай, че показателите на прехвърлените активи са значително по-ниски от тези на сходни несекюритизирани активи на инициатора, вследствие на умишлено поведение от негова страна.
1.3. Критерии за кредитиране1
С цел предотвратяване на проблема с понижаването на кредитните стандарти, наблюдаван на някои кредитни пазари преди кризата – проблем, свързван от редица анализатори със
засиленото използване на секюритизацията и приложението на модела "Иницииранедистрибутиране", регламентът включва изискване към инициаторите, спонсорите и първоначалните кредитори да прилагат към активите, подлежащи на секюритизация, същите разумни и ясно определени критерии за кредитиране, каквито прилагат към несекюритизираните (задържани по баланса) активи. За целта следва да се прилагат аналогични, ясно установени процедури за одобрение на кредити (а където е приложимо – и за изменение, подновяване и рефинансиране на кредити) и да са на разположение ефективни системи за прилагане на тези критерии и процедури с цел да се гарантира, че предоставянето на кредити се
основава на задълбочена оценка на кредитоспособността на длъжника, като се отчитат надлежно факторите, които са от значение за проверка на вероятността за неизпълнение на
договорните задължения.
1.4. Условия и процедури за регистрация на регистър на секюритизации 2
Доколкото способността на инвеститорите да извършват информирана оценка на кредитното качество на секюритизационните продукти зависи от свободния им достъп до надеждна информация и с оглед редуциране на изискванията за докладване, на които подлежат инициаторите/спонсорите/ДСЦС и увеличаване на прозрачността на пазара, се създадава рамка за регистрация и надзор на хранилища с данни за секюритизационни продукти.
Т.нар. "регистри на секюритизации" ще бъдат обект на същите технически, оперативни и
други изисквания като тези, предвидени в Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на трансакции (EMIR) 3. Регистрите ще съхраняват данни на
ниво базисни експозиции при секюритизациите, както и всякаква друга информация, която
регламентът изисква като документация по сделките. Те ще бъдат одобрявани и контролирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
2. Опростена, прозрачна и стандартизирана (ОПС) секюритизация
Въведената с Регламент (ЕС) 2017/2402 специална рамка за ОПС секюритизация се основава на съществуващи критерии (като тези, установени за конкретни цели в делегирани
1

Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 9.
Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 10-17.
3
Регистърът на секюритизации трябва да бъде юридическо лице, установено в ЕС, да прилага
процедури за проверка на изчерпателността и съгласуваността на предоставената му информация и
да удовлетворява изискванията, предвидени в чл. 78, 79, 80 от Регламент (ЕС) № 648/2012 относно
извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции [7].
2
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регламенти (ЕС) 2015/35 и 2015/61 на ЕК [2][3]), на критериите за идентифициране на ОПС
секюритизации, предложени от Базелския комитет по банков надзор и Международната
организация на комисиите по ценни книжа [12] и на становището относно европейска рамка
за ОПС секюритизации на Европейския банков орган (ЕБО) [15]. Необходимостта от въвеждането на общо и приложимо за всички сектори определение на ОПС секюритизация и
единни критерии за идентифициране на тази секюритизация се обуславя от приемането (с
Регламент (ЕС) 2017/2401) на пруденциално третиране с по-висока чувствителност към
риска за ОПС секюритизации (тъй като прилагането на различни подходи в това отношение
би могло да породи потенциални пречки за трансграничните инвеститори и да създаде условия за регулаторен арбитраж между различни видове секюритизации в отделните държави членки на ЕС). Тъй като представляват различно функциониращи пазарни сегменти и за
да се направи възможно квалифицирането като "ОПС" на секюритизации с различни структурни характеристики, изискванията за тази квалификация са разграничени на: изисквания
за дългосрочните секюритизации и изисквания за краткосрочните секюритизации (секюритизации с емитиране на обезпечени с активи търговски ценни книжа (ОАТЦК)).
Общото и приложимо за всички сектори финансови посредници определение на ОПС
секюритизация (различна от ОАТЦК) се основава на изисквания, обособени в три групи,
както следва:
2.1. Изисквания, свързани с опростяването1
1. Собствеността върху базисните експозиции следва да се придобива от ДСЦС чрез
действителна продажба или прехвърляне на права (по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача), като по отношение на прехвърлянето не се прилагат строгите разпоредби за възстановяване в случай на неплатежоспособност на продавача 2. Продавачът предоставя декларации и гаранции, че базисните активи не са обременени с тежести и
не са в състояние, което може да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба. Съгласно това изискване на регламента единствено секюритизациите с
пълна цесия ("традиционните секюритизации") могат да бъдат ОПС. На този етап критериите за ОПС не позволяват синтетични секюритизации да бъдат квалифицирани като ОПС,
което се аргументира с наличието на допълнителен кредитен риск от контрагента и потенциална сложност по отношение на съдържанието на договорите за деривативи3. В свой доклад за синтетичната секюритизация от 2015 г., ЕБО [14] констатира, че сделките от типа
"синтетична секюритизация, записана в счетоводния баланс" показват сравнително ниски
нива на неизпълнение4 и препоръчва разширяване на преференциалното регулаторно третиране на ОПС секюритизации в посока обхващане на първостепенни траншове от такива
синтетични секюритизации, при условие, че са изпълнени определени критерии. Като признава постигнатия от ЕБО напредък с този доклад, ЕК предвижда възможност за преразглеждане на този въпрос в бъдеще и разширяване на обхвата на рамката "ОПС" чрез включ1

Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 20.
За целите на това изискване, "строги разпоредби за възстановяване" представляват: а) разпоредби,
които позволяват на синдика на продавача да обяви продажбата на базисните експозиции за
недействителна единствено въз основа на това, че е извършена в рамките на определен период преди
обявяването на неплатежоспособността на продавача; б) разпоредби, съгласно които ДСЦС може да
предотврати обявяването на недействителност по буква а) единствено ако може да докаже, че не е
разполагало с информация за неплатежоспособността на продавача към момента на продажбата.
3
При синтетичните секюритизации базисните експозиции не се прехвърлят на ДСЦС, а чрез гаранции
или деривативи се прехвърля кредитният риск, свързан с тях.
4
При секюритизациите в сектора "МСП" тези нива имат практически нулеви стойности.
2
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ване на синтетичната секюритизация, записана в счетоводния баланс, но не и на арбитражните синтетични секюритизации (предвид значимостта на синтетичните секюритизации за
финансиране на малките и средни предприятия, е предвидена възможност (при определени
условия) за преференциално третиране на първостепенни траншове от такива сделки – вж.
т. 3).
2. Съвкупността от базисни експозиции, включени в секюритизацията, следва да съдържа договорно обвързващи и подлежащи на принудително изпълнение задължения с пълно
право на регресен иск спрямо длъжниците (и гарантите). Базисните експозиции следва да
отговарят на предварително определени, ясни и документирани критерии за допустимост,
които не дават възможност за активно управление на портфейла от такива експозиции въз
основа на субективна преценка1.
- Групата от базисни експозиции следва да бъде хомогенна по отношение на вида на активите (eдна група от базисни експозиции следва да съдържа само един вид активи) и техните конкретни характеристики по отношение на паричните потоци, кредитния риск и
предсрочното погасяване.
- Съвкупността от базисни експозиции не може да включва прехвърлими ценни книжа,
различни от корпоративни облигации, които не са предлагани за търгуване на място за търговия. Базисните експозиции, използвани при секюритизация, не могат да включват секюритизиращи позиции. Освен в разпоредбите, касаещи статута "ОПС", с общите разпоредби
на регламента се въвежда принципна забрана за пресекюритизация (т.е. секюритизация, при
която поне една от базисните експозиции е секюритизираща позиция), поради високата
сложност и непрозрачност (потенциално компрометираща нивото на прозрачност, към установяване на което е насочен регламентът). Предвидено е изключение за определени специфични случаи на пресекюритизации – използваните за "законни цели"2, доколкото те
могат да бъдат полезни за запазване на интересите на инвеститорите при изключителни
обстоятелства. Тази забрана не се очаква да засегне силно секюритизационната активност –
предвид изключително високите капиталови изисквания, прилагани спрямо пресекюритизиращите позиции след кризата, подобни сделки вече са рядкост. Освен това регламентът за
ОПС забранява (при секюритизации на жилищни кредити) групата от базисни експозиции
да включва кредити, предложени и сключени при допускането, че кредитоискателите са
знаели, че предоставената от тях информация може да не бъде проверена от кредитора.
- Базисните експозиции следва да се инициират в рамките на обичайната стопанска дейност на инициатора съобразно стандарти за кредитиране (оповестявани в пълна степен на
потенциалните инвеститори), не по-малко строги от тези, прилагани към момента на инициирането спрямо подобни несекюритизирани експозиции.
- Оценката на кредитоспособността на кредитополучателя следва да отговаря на определени законови изисквания (посочени в Директива 2008/48/ЕО или в Директива

1

Заместването на експозиции, които са в нарушение на декларациите и гаранциите, не се смята за
активно управление на портфейл.
2
За целите на тази разпоредба, за законни се считат следните цели: а) улесняването на ликвидацията
на кредитна институция, инвестиционен посредник или финансова институция; б) за да се гарантира
жизнеспособност като действащи предприятия на кредитна институция, инвестиционен посредник
или финансова институция с цел да се избегне тяхната ликвидация; в) защитата на интересите на
инвеститорите, когато базисните експозиции са необслужвани. За целите на тази разпоредба,
програма с изцяло обезпечени с активи търговски ценни книжа не се счита за пресекюритизиция,
при условие че нито една от сделките с ОАТЦК в рамките на тази програма не представлява
пресекюритизация, а кредитното подобрение не създава второ ниво траншове на ниво програма.

266

2014/17/ЕС1), като инициаторът или първоначалният кредитор трябва да притежава експертен опит в инициирането на експозиции, подобни като вид на секюритизираните.
- Към момента на избирането им за включване в секюритизацията, базисните експозиции не могат да включват експозиции в неизпълнение или експозиции към длъжник, който
е бил обявен за неплатежоспособен или към момента на инициирането е включен в публичен кредитен регистър на лица с неблагоприятна кредитна история или има присъдена кредитна оценка, показваща значително по-висок риск да не бъдат извършени договорни плащания от този за сравними несекюритизирани експозиции. Към момента на прехвърлянето
на експозициите длъжниците следва да са извършили поне едно плащане, освен при револвиращи секюритизации, обезпечени с експозиции, погасими с еднократна вноска (или със
срок до падежа под 1 год.).
- Погасяването на задълженията към държателите на секюритизиращи позиции следва да
не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите,
които обезпечават базисните експозиции.
2.2. Изисквания, свързани със стандартизацията2
1. Инициаторът, спонсорът или първоначалният кредитор следва да изпълняват регламентираното в същата регулация изискване за запазване на риска.
2. Лихвеният и валутният риск, произтичащи от секюритизацията, следва да се редуцират по подходящ начин, а всички предприети за целта мерки – да се оповестяват. Освен с
цел хеджиране на лихвения или валутния риск, ДСЦС не могат да сключват договори за
деривативи и следва да гарантират, че групата от базисни експозиции не включва деривативи.
3. Референтните лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията следва
да се основават на общоприложими пазарни лихвени проценти или секторни проценти,
отчитащи стойността на разходите, и да не зависят от сложни формули или деривативи.
4. В случаите на принудително или предсрочно изпълнение: в ДСЦС не следва да се
блокират парични средства, надхвърлящи тези, необходими за оперативното му функциониране, за редовно погасяване на задълженията към инвеститорите съобразно договорните
условия на секюритизацията или за избягване влошаване на кредитното качество на базисните активи при извънредни обстоятелства; плащанията по главници на базисните активи
следва да се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда им; погасяването на последните не следва се извършва в последователност, различна от тази, определена от техния ред; отсъстват разпоредби за автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност.
5. В сделки с непоследователен приоритет на плащанията следва да се включват тригери
(предпоставки, свързани с показателите на базисните експозиции), които водят до връщане
към последователен приоритет на плащанията според реда им.
6. Документацията по сделката следва:
- да включва подходящи разпоредби за задействане на предсрочно погасяване или (при
револвираща секюритизация) за прекратяване на револвиращия период, в т.ч. при: влошаване на кредитното качество на базисните експозиции или понижаване на стойността им до
или под предварително определен праг; възникване на събитие, свързано с неплатежоспо1

Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета; Директива
2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и
2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010.
2
Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 21.
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собност по отношение на инициатора или обслужващото предприятие 1; невъзможност за
генериране на достатъчно нови базисни експозиции, отговарящи на предварително определеното кредитно качество;
- да съдържа ясни разпоредби за: договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и другите доставчици на спомагателни услуги; процесите, гарантиращи, че
неизпълнение от страна на обслужващото предприятие или негова неплатежоспособност не
води до прекратяване на обслужването; разпоредби, с които се гарантира замяната на контрагенти по деривативи, доставчици на ликвидност и банки, обслужващи сметките на секюритизацията, в случай на неизпълнение от тяхна страна;
- да съдържа (изложени по ясен и последователен начин): корективни мерки, действия,
свързани с неизпълнения от длъжници, преструктуриране, опрощаване на дълга, предоговаряне, гратисни периоди, загуби, отписвания, събиране на вземания и други средства за коригиране на показателите на активите; ясни разпоредби, свързани с приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени в тях, и улесняващи навременното разрешаване на конфликти между различни класове инвеститори.
2.3. Изисквания, свързани с прозрачността2
1. Преди определянето на цената на секюритизацията инициаторът и спонсорът следва
да предоставят на потенциалните инвеститори данни (които обхващат период от поне пет
години) за статични и динамични показатели за неизпълнението и загубите за минали периоди относно активи, сходни на секюритизираните, както и източниците на данни и основанието за заявяване на сходство.
2. Преди емитирането на секюритизационните ценни книжа, базирани на активи, извадка
от базисни експозиции подлежи на външна проверка от походяща и независима страна,
която проверява дали оповестените данни относно тези експозиции са точни.
3. Преди определянето на цената инициаторът/спонсорът следва да предоставя на потенциалните инвеститори модел на паричните потоци на пасивите, представящ договорната
връзка между базисните експозиции и плащанията между инициатора, спонсора, инвеститорите, други трети страни и ДСЦС; след определяне на цената такъв модел се предоставя
на инвеститорите на текуща основа, а на потенциални инвеститори - при поискване.
В допълнение към изпълнението на посочените по-горе критерии:
- Инициаторът, спонсорът и ДСЦС на ОПС секюритизации трябва да бъдат установени в
ЕС;
- Инициаторите и спонсорите следва да уведомят съвместно ЕОЦКП, че дадена секюритизация отговаря на изискванията за квалификацията "ОПС"3; уведомлението следва да
включва обяснение за начина, по който е постигнато съответствие с всеки от посочените
критерии. Инициаторът, спонсорът или ДСЦС могат да използват услугите на трета страна
за извършването на проверка за съответствие с тези критерии 4. Сертифицирането от трета
1

Обслужващото предприятие трябва да има опит в обслужването на експозиции, подобни на
секюритизираните, и да разполага с добре документирани и адекватни политики, процедури и
контролни механизми за управление на риска, свързани с обслужването на експозиции.
2
Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 22.
3
При програма за ОАТЦК за това уведомление отговаря единствено спонсорът.
4
За да бъде оправомощена да оценява съответствието на секюритизациите с критериите за ОПС, тази
трета страна следва да отговаря на определени условия: да начислява на инициаторите, спонсорите
или ДСЦС, участващи в оценяваните секюритизации, единствено недискриминационни и основани
на разходите такси, без да диференцира таксите в зависимост от резултатите от своята оценка или
във връзка с тях; да не е нито регулирано образувание, нито агенция за кредитен рейтинг и
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страна, обаче, при никакви обстоятелства не освобождава съшите от отговорността им по
отношение на техните правни задължения съобразно регламента, нито институционалните
инвеститори – от задълженията им за надлежна проверка – последните могат да разчитат на
посочените уведомления и информация, но не единствено или механично, тъй като квалификацията "ОПС" не означава, че дадена секюритизираща позиция не съдържа рискове, а че
разумен и внимателен инвеститор може да анализира рисковете, свързани със секюритизацията.
- Всички ОПС секюритизации следва да бъдат публикувани в списък, поддържан на
официалната интернет страница на ЕОЦКП.
Регламентът установява втора група изисквания за прилагане на статута "ОПС", която
включва отделни, но като цяло сходни критерии за секюритизациите, при които се емитират
ОАТЦК1. При тези секюритизации изискването за хомогенност, например, се отнася освен
до посочените по-горе характеристики, и до падежите на базисните експозиции. Групата от
базисни експозиции следва да има остатъчна среднопретеглена продължителност от не
повече от една година, като никоя от базисните експозиции не е с остатъчен срок до падежа,
повече от три години. След интензивно лобиране от страна на автомобилната индустрия
(един от най-големите сектори, използващи ОАТЦК) е предвидена дерогация от това изискване: групите експозиции под формата на заеми за покупка на автомобил, лизинг на автомобил и придобиване на оборудване на лизинг следва да имат остатъчна среднопретеглена
продължителност от не повече от 3,5 год., като никоя от базисните експозиции не е с остатъчен срок до падежа, повече от 6 год.
3. Ревизирани регулаторни капиталови изисквания
за секюритизиращи позиции на кредитните институции
и инвестиционните посредници
В съответствие с целите на Регламента за секюритизацията, с втория основен елемент на
новата регулаторна рамка – Регламент (ЕС) 2017/2401, се внасят изменения 2 в регулаторните капиталови изисквания, установени в Регламент (ЕС) № 575/2013 [6], по отношение на
кредитните институции и инвестиционните посредници, които имат секюритизиращи позиции, произтичащи от инвестиции в ценни книжа, базирани на активи, запазване на подчинен/и транш/ове, предоставяне на ликвидни улеснения и кредитни подобрения на секюритизационни сделки. Тези изменения са продиктувани от необходимостта капиталовите
изисквания да бъдат приведени в съответствие със специфичните характеристики на ОПС
секюритизациите и да бъдат преодолени някои недостатъци на действащата регулаторна
рамка, проявили се по време на кризата, като: механично използване на външни рейтинги,
недостатъчна чувствителност към риска, прекалено ниски рискови тегла за секюритизационните траншове с висок рейтинг и прекалено високи рискови тегла за траншовете с нисък
изпълнението на другите нейни дейности да не компрометира независимостта или
добросъвестността на нейната оценка; да не предоставя под никаква форма консултация, одит или
подобна услуга на инициатора, спонсора или ДСЦС, който участва в оценяваните от третата страна
секюритизации; членовете на нейния управителен орган да притежават професионална
квалификация, знания и опит, които са адекватни на изпълняваната задача; да взема всички
необходими мерки, за да гарантира, че проверката на съответствието не се влияе от никакви
съществуващи или потенциални конфликти на интереси или бизнес отношения, свързани с нея,
нейните акционери или членове, управители, служители и др.
1
Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 23-26.
2
Регламент (ЕС) 2017/2401, Раздел 3.
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рейтинг. При изменението на Регламент (ЕС) № 575/2013 са взети предвид разпоредбите на
преразгледаната Базелска рамка за секюритизацията от 2014 г. и нейната актуализация от
2016 г. [11]).
Основните изменения, предвидени с Регламент (ЕС) 2017/2401, включват нова йерархия
на методи за изчисляване на капиталовите изисквания за секюритизиращи позиции и пониски капиталови изисквания за ОПС секюритизациите. Разработена в отговор на посочените несъвършенства на настоящата рамка, тази йерархия отразява до голяма степен и скептицизма на регулаторите относно възможностите на институциите да определят точно необходимия регулаторен капитал за секюритизиращи позиции, предвид присъщия агентски
риск (за който се отчита, че не е напълно преодолян чрез запазването на риска) и моделен
риск (недостатъчно адекватно обхващане на всички рискови фактори от моделите за оценка
на риска). С аргумента за произтичащата от тези рискове известна несигурност при изчисляването на капиталовите изисквания за секюритизациите, се предвижда, за всички секюритизиращи позиции, долна граница на рисковото тегло от 15% (или 10% за първостепенните
ОПС секюритизиращи позиции), като за пресекюритизациите, като по-сложни и порискови, тази долна граница е 100 % (разрешени са само определени специфични случаи на
пресекюритизациия, вж. т. 2.1.). Въвежда се нова йерархия на методи за изчисляване на
рисковопретеглените експозиции за кредитните институции и инвестиционните посредници
– инициатори, спонсори или инвеститори в секюритизации. За смекчаване на въздействието
на тези нови правила, регламентът предвижда: 1. Прилагане (при определени условия) на
т.нар. подход на подробния преглед, според който на първостепенните секюритизиращи
позиции следва да се задава максимално рисково тегло, равно на претегленото според експозициите средно тегло, което би било приложимо спрямо базисните експозиции, ако те не
бяха секюритизирани. Този подход отразява разбирането, че не би следвало да се изисква
към първостепенни позиции да се прилага рисково тегло, по-високо от това, което би било
определено, ако институцията държи пряко базисните активи, предвид ползата от кредитните подобрения, които тези позиции получават от подчинените траншове в секюритизационната структура. 2. Предвид на това, че секюритизационният процес понижава свързания с
базисните експозиции риск, се предвижда (по подобие на сега действащата рамка) обща
горна граница на рисковопретеглените експозиции за институциите, които могат да изчислят капиталовите изисквания за базисните активи чрез вътрешнорейтинговия подход по
същия начин, както ако тези активи не бяха секюритизирани; разпоредбата е приложима за
всеки инициатор/спонсор, независимо от подхода, който използва за изчисляване на регулаторните капиталови изисквания за позиции в секюритизацията и гарантира, че същият няма
да държи повече капитал, ако секюритизира активи, отколкото ако продължава да държи
активите в своя баланс.
Новата йерархия на методи за изчисляване на размера на рисковопретеглените експозиции за кредитните институции и инвестиционните посредници, които държат позиции в
секюритизация, включва: вътрешнорейтингов подход при секюритизация (SEC-IRBA);
стандартизиран подход при секюритизация (SEC-SA); подход на външни кредитни оценки
при секюритизация (SEC-ERBA). Съгл. Базелската секюритизационна рамка, с цел преодоляване на чисто механичното използване на външни рейтинги, на върха на тази йерархия е
поставен вътрешнорейтинговият подход при секюритизация (приложим, когато съответната
институция има разрешение да прилага този подход за експозиции от същия вид като базисните експозиции и ако е в състояние да изчисли регулаторните капиталови изисквания за
базисните експозиции по същия начин, както ако те не са секюритизирани). Стандартизираният подход при секюритизация следва да е на разположение на институциите, които не
могат да използват вътрешнорейтинговия подход за позициите си в дадена секюритизация.
Като цяло, калибрирането е такова, че при приложението на стандартизирания подход се
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генерират капиталови изисквания, малко по-високи от тези, генерирани по вътрешнорейтинговия подход. Когато стандартизираният подход не е на разположение, институциите
следва да прилагат подхода на външните рейтинги при секюритизация (за позиции с рейтинг или такива, за които може да се използва рейтинг по подразбиране). За такива позиции, обаче, като втори в йерархията следва да се използва подходът на външните рейтинги
вместо стандартизирания подход, в следните случаи: когато прилагането на стандартизирания подход би довело до получаване на рисково тегло, по-голямо от 25% за позиции, квалифицирани като ОПС секюритизация; когато прилагането на стандартизирания подход би
довело до получаване на рисково тегло, по-голямо от 25 %, или прилагането на подхода на
външни кредитни оценки би довело до получаване на рисково тегло, по-голямо от 75%, за
позиции, които не се квалифицират като ОПС секюритизация; за секюритизационни сделки,
обезпечени с кредити за покупка на автомобили и лизинг на автомобили и оборудване. Когато рисковото тегло на нерейтингована секюритизираща позиция не може да се определи
по никой от посочените три метода, на позицията се определя рисково тегло от 1250 %.
Регламент (ЕС) 2017/2401 предвижда по-чувствителни към риска (и съответно – поблагоприятни) регулаторни капиталови изисквания за ОПС секюритизации, които отговарят
на предписаните условия. За целта методите за определяне на размера на рисковопретеглените експозиции са прекалибрирани, така че да се генерират по-ниски капиталови изисквания за позиции в ОПС секюритизации. Целесъобразността на това третиране произтича от
значително по-добрите показатели относно неизпълнението и загубите при ОПС секюритизациите в сравнение с другите секюритизации по време на финансовата криза, които показват, че използването на стабилни практики и опростени и прозрачни структури води до понисък кредитен, оперативен и агентски риск. По-ниските капиталови изисквания, приложими за ОПС секюритизациите, са ограничени до секюритизациите, при които собствеността
върху базисните активи е прехвърлена на ДСЦС ("традиционна секюритизация"). Предвид
значимостта на секюритизацията на вземания, свързани с малки и средни предприятия за
финансирането на тази категория предприятия, и за да се освободи капитал, който да се
използва за увеличаване на кредитирането за МСП, е предвидена възможност по-ниските
капиталови изисквания за ОПС секюритизации да се прилагат (в съответствие с определени
строги критерии) и за първостепенни позиции в синтетични секюритизации, обезпечени с
кредити за МСП.
Макар че по-ниските капиталови изисквания за посочените секюритизационни продукти
несъмнено представляват важна стъпка към преодоляването на необосновано консервативното регулаторно третиране на секюритизацията, наложено след кризата, други продукти,
показали добри резултати в ретроспективен план (като синтетични секюритизации, активно
управлявани структури), на този етап остават в неравностойно положение спрямо потрадиционните структури. Ценните книжа, базирани на кредити, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти със стопанско предназначение (CMBS), например, не попадат в обхвата на квалификацията "ОПС", с аргумента за наличие на силна зависимост на погасяването
на задълженията към държателите на такива книжа от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции.
Приложното поле на Регламент (ЕС) 2017/2401 обхваща кредитните институции и инвестиционните посредници, в качеството им на основна категория инвеститори на секюритизационния пазар. От съществено значение за възстановяването на базата от инвеститори
на този пазар е и своевременното преразглеждане на приложимите спрямо другите институционални инвеститори капиталови изисквания за секюритизации, като тези, регламентирани с Директивата "Платежоспособност II" (и съответния делегиран регламент). Актуализираното калибриране на тези капиталови изисквания следва да отчита разликите в рисковия профил на портфейлите и толерантността към риск между банките и другите институ271

ционални инвеститори и капацитета на критериите за ОПС секюритизации за отразяване на
специфичния рисков профил на тези секюритизации.
4. Регулаторни технически стандарти
Новият регулаторен режим влезе в сила на 17 януари 2018 г. и ще се прилага от 1 януари
2019 г. за секюритизационни сделки, чиито ценни книжа са емитирани на или след 1 януари
2019 г. и за всяка секюритизация, която създава нови секюритизиращи позиции на или след
тази дата (при определени преходни разпоредби). Последният етап в процеса на финализиране на новата рамка е разработването на нормативните актове от второ ниво – регулаторните технически стандарти и насоки, чрез които ще се конкретизира начинът, по който ще
се прилагат новите два регламента. Европейските надзорни органи следва да представят на
ЕК проекти на такива стандарти до 18 юли 2018 г. Понастоящем ЕБО, ЕОЦКП и други,
ангажирани с този въпрос надзорни органи провеждат консултации и разработват проекти
на регулаторни технически стандарти, уточняващи различни аспекти на заложените в новата рамка правила за инициаторите, спонсорите и другите страни, участващи в секюритизационни транзакции. До момента е постигнат напредък и са инициирани консултации и/или
са публикувани проекти на
консултативни документи за следните аспекти, с цел детайлизиране и предоставяне на
допълнителни насоки:
- Задържането на риска, съгласно член 6 на Регламент (ЕС) 2017/2402;
- Изискването за хомогенност на групите от базисни експозиции като критерий за квалификацията "ОПС секюритизация";
- Правилата за т.нар. значително прехвърляне на риск, като основание за освобождаването на регулаторен капитал от инициаторите;
- Процедурни аспекти на регламента за ОПС секюритизации (съдържание и форма на
уведомленията за ОПС секюритизации);
- Изисквания, свързани с разрешенията трети страни да предоставят услуги за проверка на съответствието относно квалификацията "ОПС секюритизация".
Очакванията са консултациите да приключат до 18 март 2018 г., а окончателните текстове на регулаторните технически стандарти да бъдат приети до края на 2018 г.
Заключение
Приемането на новата регулаторна рамка на ЕС за секюритизацията на активи представлява ключов момент от реализирането на плана на ЕК за изграждане на Съюз на капиталовите пазари. Възстановяването на Европейския секюритизационен пазар, силно засегнат от
глобалната финансова криза и породените от нея опасения за риска, свързан с процеса на
секюритизация, съдържа значителен потенциал за генериране на устойчив икономически
растеж в ЕС чрез увеличаване на капацитета за финансиране на реалната икономика, и особено на МСП и стартиращите фирми. Очакванията са новият режим да стимулира нарастване на инвестициите с около 350 милиарда евро годишно. Макар да предстои приемането на
още редица допълващи разпоредби, дългосрочното въздействие на новия режим се очаква
да бъде положително, доколкото чрез него се цели постигане на баланс между нуждата от
активизиране на пазара и поддържането на финансовата стабилност. След приемането на
новите регламенти, пазарните участници следва да наблюдават развитията по отношение на
регулаторните технически стандарти през 2018 г., за да бъдат готови за прилагането на рамката от 01.01.2019 г. От решаващо значение за успеха на тази регулаторна реформа е регла272

ментите, както и регулаторните технически стандарти да се прилагат координирано, едновременно и в цялост. За да се избегнат различаващи се подходи при прилагането на тази
единна рамка, европейските надзорни органи се очаква да координират работата си, за да се
постигне съгласуваност и да се предвидят практическите трудности, които биха могли да
възникнат в процеса на нейното прилагане, като се потърсят и вземат предвид и становищата на пазарните участници – инициатори, спонсори, ДСЦС и инвеститори.
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РАЗВИТИЕ НА БАНКИТЕ В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО СА ИЗВЪН ЕВРОЗОНАТА –
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ПОЛША, УНГАРИЯ,
ЧЕХИЯ, БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ И ХЪРВАТСКА ПРЕЗ ПЕРИОДА
2007 – 2016 Г.
гл.ас. д-р Аглика Кънева1,
катедра "Финанси", УНСС

Резюме
Публикацията е посветена на развитието на банките в няколко страни членки на Европейския съюз, които са извън еврозоната – Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България,
Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. Изследвани са основни показатели за банковите
системи на тези страни през периода 2007 – 2016 г. Извършен е сравнителен анализ на динамиката на
финансовите показатели на банките във включените в анализа страни през периода 2007 – 2016 г.
Извеждат се основните тенденции на развитие на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска.
Ключови думи: банки, банкова система, финансови показатели на банките, Европейски съюз.
JEL: G210, F36.
Abstract
This paper is devoted to the development of the banks in several European Union member states which
are outside of the euro area – the United Kingdom, Denmark, Sweden, Poland, Hungary, the Czech Republic,
Bulgaria, Romania and Croatia in the period 2007 – 2016. An examination has been carried out of the key
indicators for these countries in the period 2007 – 2016. A comparative analysis has been made of the
dynamics of the financial indicators of the banks in the countries covered by the analysis over the period 2007 –
2016. An outline has been presented of the major trends of development of banks in the United Kingdom,
Denmark, Sweden, Poland, Hungary, the Czech Republic, Bulgaria, Romania and Croatia.
Key words: banks, banking system, banks financial indicators, European Union.

Изследването на развитието на банковите системи във Великобритания, Дания, Швеция,
Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска е концентрирано върху някои
ключови показатели за дейността на кредитните институции. Периодът на изследването е от
януари 2007 г. до декември 2016 г. включително. Този период обхваща годините на световната финансова и икономическа криза и дълговата криза в еврозоната. В настоящето изследване са използвани официални статистически данни на БНБ и ЕЦБ. За някои от показателите не са налични данни за отделни години от анализирания период в някои от страните.
За 2007 г. частични данни са налични за показателите собствен капитал, печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал, възвръщаемост на активите, кредити и аванси, съотношение на собствен капитал към общо активи на банките, съотношение
на експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции към кредити и аванси, банкови
депозити, като данни са налични за България, Румъния, Чехия и Полша. Данните за Хърватска са за периода 2013 – 2016 г. Данни за показателя съотношение на експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции към кредити и аванси за Чехия са налични само за
1
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млрд. евро

2016 г., за Швеция – за периода 2011 – 2016 г., а за Великобритания липсват данни за 2007,
2014 и 2015 г.
На фигура 1 е представена динамиката на активите на банките в някои страни членки на
Европейския съюз, които не са част от еврозоната – Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г.
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
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2013

2014

2015

2016

Великобритания 8 651 8558.9669651.41610187.4211142.6410616.849294.07812176.6811488.0510935.75
Дания
Швеция

884

953.482 904.769 912.415 919.741 921.558 870.441 912.011 871.289 909.338

1185.9251249.8891293.1731483.5601707.1661728.7991664.0351635.6201622.4341593.412

Полша

227

254.267 263.644 299.990 297.092 335.071 343.603 360.761 376.356 387.517

Унгария

109

134.103 133.479 119.766 109.256 107.345 103.894 101.235 102.672 108.105

Чехия

139.705 147.489 150.257 161.944 167.791 178.071 179.181 181.687 192.528 211.193

България

30.212 35.566 36.234 37.695 39.273 42.138 43.842 43.529 44.750 47.087

Румъния

41.992 81.435 80.287 81.959 83.782 82.938 81.347 82.347 84.546 88.202

Хърватска

57.386 56.513 57.589 58.082

Източник: ЕЦБ, БНБ
Фигура 1. Активи на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария,
Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (млрд. евро)

В повечето анализирани страни активите на банките към края на периода 2007 – 2016 г.
нарастват в сравнение с неговото начало. Активите на банките в Дания, Унгария и Хърватска запазват стойностите си на близки нива през разглеждания период. Те нарастват през
периода 2008 – 2012 г. във всички страни, включени в анализа. Увеличението на банковите
активи в Румъния през 2008 г. е съществено – от 41,992 млрд. евро през 2007 г. до 81,435
млрд. евро през 2008 г. или близо двойно. Понижение в стойностите на показателя се отчита
през 2013 г. От 2014 г. до края на периода стойностите на показателя нарастват в повечето
анализирани страни. Активите на банковата система на Великобритания превишават в пъти
стойностите на активите на банковите системи в другите страни извън еврозоната.
Изменението на собствения капитал на банките в анализираните страни от ЕС през периода 2007 – 2016 г. е представено на фигура 2.
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Великобритания

326.642 438.653 490.190 542.566 556.018 519.709 682.143 734.890 722.540

Дания

39.883 40.692 41.906 43.557 45.475 47.398 49.620 52.267 54.337

Швеция
Полша

44.758 53.645 62.368 67.029 73.899 77.966 79.280 86.188 90.397
23.280 23.471 28.393 30.045 29.999 36.860 38.012 38.981 40.976 41.372

Унгария

8.665

9.929

9.701

8.072

9.321

9.734

9.284

9.147 10.919

Чехия

9.983 10.854 12.423 13.584 14.213 17.137 16.618 18.130 19.061 19.668

България

2.953

4.026

4.764

4.554

4.711

4.678

4.747

5.532

5.892

6.204

Румъния

3.360

7.455

7.314

8.119

8.397

8.551

8.421

7.847

8.632

9.013

7.686

7.898

7.234

8.026

Хърватска

Източник: ЕЦБ, БНБ
Фигура 2. Собствен капитал на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (млрд. евро)

Собственият капитал на банките в страните, включени в анализа, нараства през анализирания период. В повечето страни това увеличение е повече от двойно. Най-значително увеличение на стойностите на този показател се наблюдава във Великобритания, Швеция, Чехия, България и Румъния. Собственият капитал на банките в Хърватска и Унгария се запазва на близки стойности през периода 2007 – 2016 г. Следва да се отбележи, че и собственият
капитал на английската банкова система превишава в пъти стойностите на собствения капитал на банките в другите страни.
Динамиката на съотношението собствен капитал към активи на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. е представена на фигура 3.
Както се вижда от фиг. 3 съотношението собствен капитал към активи на банките във
всички разглеждани страни нараства през анализирания период. През 2009 г. се отчита повишение на стойностите на показателя във всички страни, включени в анализа, като изключение правят Румъния и Хърватска. Във Великобритания, Дания и Швеция стойностите на
показателя нарастват непрекъснато през периода 2007 – 2016 г. Най-значително е нарастването във Великобритания – от 3,82% през 2008 г. до 6,61% през 2016 г. Стойностите на съотношението в Полша се запазват на близки нива през периода.
На фигура 4 е представена динамиката на съотношението на адекватност на капитала от
първи ред на банките в разглежданите страни от ЕС през периода 2007 – 2016 г.
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Източник: ЕЦБ, БНБ

%

Фигура 3. Собствен капитал към общо активи на банките във Великобритания, Дания, Швеция,
Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (%)
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11.13
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Чехия
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Източник: ЕЦБ, БНБ
Фигура 4. Адекватност на капитала от първи ред на банковата система
във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България,
Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (%)
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Както се вижда от фигурата съотношението на адекватност на капитала от първи ред на
банките в разглежданите страни членки на Европейския съюз непрекъснато се увеличава
през анализирания период. Наблюдават се колебания на стойностите на показателя през
периода 2007 – 2016 г. Прави впечатление, че стойностите на адекватността на капитала от
първи ред се поддържат най-ниски през целия разглеждан период в банките във Великобритания, Полша и Унгария. Най-високи са стойностите на показателя за банковите системи на
България и Хърватска. В Швеция първоначално стойностите на показателя са ниски, но
през 2011 г. е отчетено рязко увеличение, което ги прави едни от най-високите сред разглежданите страни. Аналогична е и ситуацията с Дания, където покачването е плавно през
целия период 2007 – 2016 г.
На фигури 5, 6 и 7 е представена печалбата след данъчно облагане и показателите възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите на банките в страните,
включени в анализа, през периода 2007 – 2016 г.
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Хърватска

Източник: ЕЦБ, БНБ, собствени изчисления
Фигура 5. Печалба след данъчно облагане на банковата система
във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България,
Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (млрд. евро)
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Фигура 6. Възвръщаемост на собствения капитал на банките
във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България,
Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (%)
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Фигура 7. Възвръщаемост на активите на банките
във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България,
Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (%)
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В по-голямата част от разглежданите страни печалбата на банковата система нараства
към края на разглеждания период в сравнение с началото му, като изключение е Полша.
Най-високата по стойност загуба през периода 2007 – 2016 г. от -31,706 млрд. евро е отчетена през 2008 г. във Великобритания. През периода 2009 – 2011 г. английската банкова
система отчита нарастваща печалба. През 2012 г. печалбата намалява повече от двойно.
Следва период на възстановяване до 2015 г., когато започва понижение на финансовия резултат, което продължава до края на периода. Загуби са отчетени и в Дания през 2008 и
2009 г., Унгария през периода 2011 – 2015 г., Румъния през 2012 и 2014 г. и в Хърватска
през 2015 г. Световната финансова и икономическа криза и дълговата криза в еврозоната
водят до понижение на финансовия резултат на банките в България и Румъния през 2009 г.,
което продължава до 2013 г. Следва да се отбележи, че въпреки че финансовата криза оказва влияние върху банковите системи на страните в анализа, голяма част от тях отчитат печалба през периода 2007 – 2016 г. Сред тези страни е България. От 2013 г. до края на анализирания период печалбата след данъчно облагане на банките в Дания, Швеция и България
непрекъснато се увеличава, което показва, че банковите системи на тези страни сравнително бързо и стабилно се възстановяват от финансовата криза.
Наблюдават се значителни флуктуации на стойностите на възвръщаемостта на собствения капитал за банките в разглежданите страни. Най-ниската стойност на показателя 22,09% е отчетена в Унгария през 2014 г. През 2008 и 2009 г. в повечето страни е отчетено
понижение. Изключение от тази тенденция са Унгария и Чехия. През 2016 г. повечето банкови системи отчитат нарастване на възвръщаемостта на собствения капитал с изключение
на Великобритания, Полша и Румъния. Този показател също отбелязва постоянно повишение от 2013 г. в България, Дания и Швеция.
Възвръщаемостта на активите има ниски стойности през периода 2007 – 2016 г. Този показател намалява в повечето страни в анализа през 2011 г. Изключение са Великобритания и
Полша. Като цяло стойностите на възвръщаемостта на активите на банковите системи на
разглежданите страни не се изменят паралелно през периода 2007 – 2016 г. Също както
печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения капитал, и стойностите
на възвръщаемостта на активите на банковите системи на България, Дания и Швеция се
покачват от 2013 г. до края на анализирания период, което затвърждава становището, че
банките в тези страни успяват да преодолеят ефектите от финансовата криза.
Динамиката на брутните кредити и аванси на банките в разглежданите страни през периода 2007 – 2016 г. е представена на фигура 8.
Брутните кредити и аванси на банките нарастват във всички страни през 2011 и 2012 г. с
изключение на Унгария и Румъния. Брутните кредити и аванси на банките в повечето страни, включени в анализа, увеличават стойностите си в края на анализирания период в сравнение на неговото начало, но във Великобритания, Унгария и Хърватска те намаляват през
2016 г. в сравнение с 2007 г. Стойностите на този показател за Великобритания отново са
значително по-високи в сравнение със стойностите му за другите страни-членки на Европейския съюз, които са извън еврозоната.
Изменението на съотношението на експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции към кредити и аванси на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. е представено на
фигура 9.
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млрд. евро

6000.000
5000.000
4000.000
3000.000
2000.000
1000.000
0.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Великобритания

5109.27 4409.94 4042.15 4128.36 4147.47 3787.19 4687.79 5639.00 4388.82

Дания

643.175 618.644 623.891 609.174 613.492 602.268 631.411 626.240 648.550

Швеция

883.809 1002.41 1063.50 1058.53 1119.98 1103.19

Полша

165.493 179.91 185.510 207.726 213.253 235.739 240.779 245.787 260.977 264.650

Унгария

96.501 89.094 85.519 76.396 69.477 63.804 73.365 67.567 67.296

Чехия

86.365 91.512 93.164 100.795 103.128 107.092 107.985 114.315 121.677 140.246

България

23.456 29.112 30.602 31.449 32.903 33.094 34.826 34.035 38.069 39.634

Румъния

27.330 54.375 53.507 52.471 52.714 50.006 47.275 47.955 49.511 52.016

Хърватска

45.403 43.305 42.725 41.086

Източник: ЕЦБ, БНБ

%

Фигура 8. Брутни кредити и аванси на банките
във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България,
Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (млрд. евро)
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Дания
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3.02
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Швеция
Полша

3.93

Унгария
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3.87

5.11

3.97

3.37

0.55

0.47

1.39

1.15

1.07

1.63

3.38

6.35

6.44

6.02

6.35

5.98

5.39

5.00

4.66

3.74

7.65

10.88

12.80

14.07

14.03

14.25

11.00

8.09

21.22

19.98

18.87

14.81

12.85

17.87

15.84

10.70

7.68

11.79

12.88

12.53

10.11

Чехия

3.41

България

1.92

3.21

8.95

13.90

20.22

Румъния

1.37

1.47

5.76

8.65

11.36

Хърватска

Източник: ЕЦБ, БНБ, собствени изчисления
Фигура 9. Експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции към кредити и аванси
на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България,
Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г. (%)
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млрд. евро

Съотношението на рисковите експозиции на банките към общия размер на кредитите е
показател, който силно се влияе от финансовата криза. Този показател нараства във всички
разглеждани страни с изключение на Хърватска. В страните, които бяха най-силно засегнати от световната финансова и икономическа криза и дълговата криза в еврозоната, увеличението на стойностите на показателя рискови експозиции към общ размер на кредитите на
банките е много голямо през анализирания период. От фигура 9 е видно, че най-високи са
достигнатите стойности на показателя за България, Румъния, Унгария и Хърватска. Найвисока към 2012 г. е неговата стойност при българските банки от 21,22%, като това в сравнение с отчетените през 2007 г. 1,92% е увеличение с повече от 11 пъти. От 2013 г. показателят за страната ни непрекъснато намалява, като през 2016 г. стойността му е 12,85%.
Страните с най-ниски стойности на съотношението експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции към кредити и аванси са Швеция, Великобритания и Дания. В поголямата част от страните това съотношение нараства до 2012 г., след което се отчита понижение. Изключение от тази тенденция са Дания, Швеция и Хърватска, където показателят увеличава стойностите си и през 2014 и 2015 г.
На фигура 10 е представена динамиката на изменение на депозитите на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска
през периода 2008 – 2016 г.
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Великобритания 3820.98 4174.72 3975.37 4220.52 4416.320 4185.220 5165.174 5326.254 4885.629
Дания

570.11

473.32

437.72

221.94

184.87

206.84

98.4

96.71

92.9

Швеция
Полша
Унгария

439.99 446.100 400.580 327.276 292.854 307.343
519.33 587.900 656.030 654.087 629.918 619.847
204.28 227.040 234.490 258.871 274.443 283.522
85.72

84.000

82.420

82.370

85.957

90.351

Чехия

115.18 120.030 130.35

132.81 141.170 144.700 144.840 148.723 166.333

България

27.121

27.130

28.695

30.141

32.035

33.760

34.189

38.012

40.180

Румъния

64.900

64.430

64.180

65.600

68.180

67.030

71.346

73.212

76.240

47.200

47.057

47.919

48.156

Хърватска

Източник: ЕЦБ, БНБ
Фигура 10. Депозити на банките във Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария,
Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2008 – 2016 г. (млрд. евро)

Привлечените от банките депозити в повечето анализирани страни нарастват през периода 2008 – 2016 г., като изключение са Дания и Унгария. Депозитите се увеличават през
2011 и 2012 г. в повечето анализирани страни без Полша и Унгария, през 2015 г. с изключение на Дания и Швеция и през 2016 г. без Великобритания, Швеция и Чехия. Стойностите
на този показател за банковата система на Великобритания са много по-високи в сравнение
с другите страни.
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Изводите, които могат да се направят от анализа на основните показатели на банките в
разглежданите страни членки на Европейския съюз, които са извън еврозоната, Великобритания, Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска през периода 2007 – 2016 г., са:
- в повечето страни в анализа активите на банките нарастват през периода 2008 – 2012 г.,
през 2013 г. е отчетено понижение, след което от 2014 г. до края на периода стойностите на
показателя нарастват. Активите на банките в страните, включени в анализа, се изменят до
някъде паралелно;
- собственият капитал на банките в разглежданите страни нараства през периода 2007 –
2016 г., като в по-голямата част от страните нарастването е повече от двойно. Найзначително увеличение на собствения капитал се наблюдава във Великобритания, Швеция,
Чехия, България и Румъния;
- във всички страни се наблюдава повишение на показателя собствен капитал към активи
на банките през 2016 г. в сравнение с 2007 г., като за част от страните това съотношение
непрекъснато нараства през анализирания период;
- стойностите на адекватността на капитала от първи ред нарастват във всички страни
през целия период, като са най-ниски за банките във Великобритания, Полша и Унгария, а
най-високи за банките в България и Хърватска;
- в повечето страни печалбата след данъчно облагане на банките нараства към края на
2016 г. в сравнение с 2007 г. Най-високата по стойност загуба през периода 2007 – 2016 г. от
-31,706 млрд. евро е отчетена през 2008 г. във Великобритания. Загуби са отчетени и в Дания, Унгария, Румъния и Хърватска. Това може да се обясни с влиянието на световната
финансова и икономическа криза и дълговата криза в еврозоната. Следва да се отбележи, че
въпреки това голяма част от банковите системи на страните в анализа отчитат печалба през
периода 2007 – 2016 г. Една от тях е България;
- най-ниската стойност на показателя възвръщаемост на собствения капитал -22,09% е
отчетена в Унгария през 2014 г. През 2008 и 2009 г. в повечето страни е отчетено понижение, а през 2016 г. нарастване на възвръщаемостта на собствения капитал;
- възвръщаемостта на активите отбелязва понижение в повечето страни в анализа през
2011 г.;
- показателите печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и
възвръщаемост на активите на банките не се изменят паралелно;
- банките в Дания, Швеция и България сравнително бързо и стабилно се възстановяват
от финансовата криза, като от 2013 г. показателите печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите нарастват;
- стойностите на брутните кредити и аванси на банките се увеличават в повечето анализирани страни през 2011 и 2012 г. Показателят увеличават стойностите си в повечето страни, включени в анализа, през 2016 г. в сравнение с 2007 г.;
- отношението на рисковите експозиции към кредити на банките значително нараства
през анализирания период в повечето страни. Най-високи са стойностите му за България.
Други страни с високи стойности на показателя са Румъния, Унгария и Хърватска. Найдобре по отношение на този показател се представят Швеция, Великобритания и Дания. В
повечето страни отношението на рисковите експозиции към кредити на банките нараства до
2012 г., след което намалява;
- депозитите в банките нарастват през 2016 г. в сравнение с 2008 г. в повечето разглеждани страни;
- България се представя много добре в сравнение със страните, включени в анализа, по
отношение на показателите печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения
капитал и възвръщаемост на активите, депозити, брутни кредити и аванси, адекватност на
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капитала от първи ред. През периода 2007 – 2016 г. българските банки отчитат печалба и
положителни стойности на показателите възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Страната ни поддържа едни от най-високите стойности на съотношението на адекватност на капитала от първи ред сред разглежданите страни. Брутните кредити и
аванси и депозитите увеличават стойността си през всички години от анализирания период.
Единствено стойностите на съотношението на рисковите експозиции на банките към общия
размер на кредитите показват наличието на проблеми в българската банкова система;
- стойностите на някои от показателите като активи, собствен капитал, печалба след данъчно облагане, брутни кредити и аванси на банките и депозити на банковата система на
Великобритания превишават в пъти стойностите на показателите на банковите системи в
другите страни извън еврозоната.
Литература
[1] http://www.bnb.bg/
[2] https://www.eba.europa.eu

[3] http://www.ecb.europa.eu/
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ЛИБЕРАЛНИ ТЕОРИИ ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА
Александър Александров1, докторант,
Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Резюме
Статията има за цел да представи теорията за бизнес цикъла на четири либерални направления в
икономическата наука – класическата икономическа школа, монетаризма, теорията на рационалните
очаквания и теорията за реалните бизнес цикли. Тези теории стоят в основата на съвременната икономическа наука. Познаването на либералните теории е задължително при анализирането и прогнозирането на бизнес циклите и при провеждането на макроикономическата политика.
Ключови думи: бизнес цикъл, класическа школа, монетаризъм, теория на рационалните очаквания, теория за реалните бизнес цикли
JEL: E32, B120, B220
Abstract
This paper aims to present the business cycle theory of four liberal streams in economic science – the
classical school of economics, the monetarism, the theory of rational expectations and the real business cycle
theory. These theories are at the heart of modern economic science. Knowledge of liberal theories is
mandatory when analyzing and forecasting business cycle and when implementing macroeconomic policies.
Keywords: business cycle, classical school of economics, monetarism, theory of rational expectations,
theory of real business cycles
JEL: E32, B120, B220

Увод
Цикличните колебания на икономиката и кризисните ѝ състояния са централен въпрос
на икономическата наука и общественото благосъстояние. Стремежът за опознаване и разбиране на тези явления поражда множество теории за икономическия цикъл.
Класиците и неокласиците подкрепят идеята за стабилност на икономическата система
като нейна основна характеристика и оттам нейния постоянен стремеж към равновесно
положение.
Теорията на австрийската школа за икономическия цикъл е разгледана в Александров
[2017], а в тази статия са анализирани схващанията за стопанските колебания на класическата икономическа школа, монетаризма, теорията на рационалните очаквания и теорията за
реалните бизнес цикли.
1. Теория на класическата школа за бизнес цикъла
Класическата школа е основата, от която произлизат всички останали течения в икономическата наука. Тя дава началото и на теорията за икономическия цикъл.
Да се определи кога точно е положено началото на класическата школа и кои икономисти се причисляват към нея е трудна задача, тъй като по този въпрос не съществува консенсус в специализираната литература.

1

E-mail: alaleksandrov@swu.bg

286

"Икономистите класици" е название, въведено от Маркс за Рикардо, Джеймс Мил и техните предшественици, тоест създателите на теорията, чиято кулминация е рикардианската
икономическа теория. Аз съм свикнал, може би нарушавайки общоприетото, да включвам в
"класическата школа" последователите на Рикардо, онези, които така да се каже, са усвоили
и усъвършенствали рикардианската икономическа теория, включително (например) Дж. Ст.
Мил, Маршал, Еджуърт и проф. Пигу." [Кейнс, 1993, стр. 11]
Смята се за неправилно от страна на Кейнс да причислява Франсис Еджуърт и Артър
Пигу към икономистите класици, тъй като те се причисляват към неокласическата школа на
маргиналистите.
"Обикновено "летоброенето" започва от публикуването на "Богатството на народите" на
А. Смит през 1776 г., но има и други виждания – например O‘Brien (2007) определя за родоначалник Д. Хюм, а Vaggi and Groenewegen (2003) считат, че формирането на школата
започва още в началото на XVII в. с меркантилизма и автори като Дж. Лок и У. Пети, докато зрялата и завършена класическа политическа икономия е при А. Смит, Ж. Б. Сей, Д. Рикардо, Т. Малтус и т.н." [Ганев, 2015, стр. 36]
Основните предположения, върху които се изгражда класическата теория, са следните:
1. Търсенето и предлагането винаги са в равновесие, поради гъвкавите цени и заплати и
наличието на съвършена конкуренция на пазарите.
2. Индивидите и фирмите вземат своите икономически решения на базата на максимизирането на функцията на полезността и функцията на печалбата при определени бюджетни и
ресурсни ограничения. Приетите за дадени реални цени и заплати играят основна роля при
вземането на тези решения.
3. В сила е принципът на Валрас за общото икономическо равновесие, от което следва,
че количествата и реалните цени на пазарите се определят при едновременното уравновесяване на търсенето и предлагането на всички пазари.
4. Действат законите за намаляващата пределна полезност и за намаляващата пределна
производителност.
5. Съществуват два типа икономически агенти, които си взаимодействат в икономиката,
като те са идентифицирани съответно като представително домакинство и представителна
фирма. Домакинството се характеризира със своите предпочитания – фунцкията на полезност, а фирмата със своята функция на производството. Всички икономически агенти притежават пълна информация за пазарите и цените, а техните бъдещи очаквания са стабилни.
Според класическата дихотомия реалните и номиналните променливи трябва да се разглеждат отделно, което означава, че те не могат да си влияят едни на други. Предположението, че икономическите агенти вземат оптимални решения на база единствено на реални
величини, се свързва с липсата на парична илюзия. Съвкупното предлагане се влияе единствено от количеството производствени фактори, които се влагат в него, а равнището на
цените не му въздейства. Съвкупното търсене се влияе от равнището на цените на стоките:
колкото е по-висока цената, толкова е по-малко търсенето и обратно.
Количествената теория на парите е свързана със съвкупното търсене и се изразява с
уравнението:
M t Vt = P t Yt

(1)

където:
Mt е количеството пари в икономиката (номиналното парично предлагане), V t е скоростта на паричното обращение, Pt – общото ценово равнище (дефлатора на БВП), Yt – реалното
производство (реалния БВП). При наличие на класическа дихотомия парите като цяло и
паричната политика в частност не въздействат върху реалната икономика в краткосрочен и
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дългосрочен период. Според количествената теория за парите при определена скорост на
паричното обращение всяко нарастване на масата на парите би довело единствено до нарастване на равнището на цените, като не би се отразило по никакъв начин върху реалното
производство.
Според класическата теория икономическата система винаги достига до равновесие благодарение на т.нар. "невидима ръка на пазара".Равновесието между съвкупното търсене и
съвкупното предлагане се гарантира от еластичността на цените и заплатите. В сила е Законът на Сей, според който, всяко предлагане генерира търсене и на всяко създадено производство съответства доход, който може да се използва за покупка на стоки и услуги. Баумол
синтезира идеите, които стоят зад Закона на Сей, и са виждания на цялата класическа школа. Баумол ги обединява и ги нарича "Закони за пазарите":
"1) Производственият процес (предлагането) генерира доход, необходим за търсенето на
тези продукти. Следователно, парите са само средство за размяна;
2) Няма вероятност част от доходите, генерирани в процеса на производство, да не бъдат
изразходвани в процеса на размяна...Доходите винаги се изразходват напълно или за стоките, задоволяващи текущи потребности (консумация), или за стоките, задоволяващи бъдещи
потребности (...натрупване)...Освен това, тъй като никой не би натрупал "мъртви запаси",
няма нужда от притеснения за презапасяване;
2а) Спестяванията, които се явяват излишък от дохода спрямо потреблението, са от съществено значение, ако икономиката трябва да расте. [Следователно те са "продуктивно
потребление", за разлика от "непродуктивното потребление", което са луксозните стоки.];
3) Разбира се, частичната свръхпродукция на специфични стоки от отделни производители е възможна, ако и когато са направени "грешки"...но този вид частична липса на равновесие бързо се отстранява в конкурентна пазарна икономика, чрез принципа за изравняване нормите на печалба между отделните производства чрез конкуренция...
4) В резултат на това...една икономика не може да спестява прекалено много." [Baumol,
1999]
Изводите, които могат да се изведат за класическия икономически модел от описаните
характеристики е, че несъответствия между съвкупното търсене и съвкупното предлагане,
които пораждат колебания от рода на бизнес циклите, са по правило невъзможни. Съвкупното търсене не може трайно да се отклонява от съвкупното предлагане, което означава, че
търсенето не притежава потенциал да поражда циклични колебания. Временните неравновесия се преодоляват бързо чрез корекции на цените и заплатите. "Икономистите класици
твърдят, че цените и заплатите се приспособяват бързо към промени в търсенето или предлагането" [Тодоров, 2016, стр. 91]. "Това становище предполага, че шоковете в съвкупното
търсене имат само кратък ефект върху реалните променливи като реален БВП" [Пак там,
стр. 84]. Недоброволна безработица липсва поради наличието на равновесие на пазара на
труда, което означава, че всяко лице, желаещо да работи при текущата работна заплата,
намира заетост. С пренебрежимо кратки изключения икономиката работи при пълна заетост, а безработицата е единствено фрикционна.
Според икономистите от класическата школа промените в количеството използвани
производствени фактори определят динамиката на съвкупното производство. Краткосрочните колебания са причинени от колебания в равновесната заетост, а тя от своя страна се
влияе от търсенето и предлагането на труд. Предлагането на труд се определя от броя на
населението в трудоспособна възраст, а търсенето на труд – от количеството на капитала и
технологичното развитие. В краткосрочен период тези променливи са относително стабилни и не би трябвало да водят до съществени колебания. Единствено съществени шокове
като войни, природни бедствия или нови технологични открития, биха могли да доведат до
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значителни промени в използваните в производството капитал, труд и технологии. Икономическите кризи са плод на случайни събития, а бизнес цикълът изобщо не съществува.
Ако държавата провежда политика на стимулиране на търсенето, единствения резултат,
който ще постигне, е повишаването на равнището на цените. Политиката, насочена към
стимулиране на предлагането – намаляване на данъчните ставки, облекчаване на регулациите и др. – би довела до реален икономически растеж. За да функционира държавата, са
необходими данъчни постъпления. Съществува долна граница, под която данъците не могат
да спадат. "Поради това класическата школа не предписва активна политика за стимулиране
на икономиката посредством данъчни или регулаторни промени – по-скоро може да се счита, че държавата следва да заема ролята на пасивен участник в целия процес, като единствено със своите действия гарантира плавното функциониране на пазарите." [Ганев, 2015, стр. 41]
Съществуват няколко основни причини, поради които вижданията на класическата школа се разминават с реалността:
1) Съвършената конкуренция е по-скоро изключение, отколкото правило в пазарната
действителност. Това важи както за продуктовите, така и за трудовите пазари. Съвършени
заместители на продуктите и труда на практика не съществуват;
2) Съвършената конкуренция се свързва с наличието на хомогенност на продуктите и на
факторите за производство. Ако се допусне хетерогенност на крайните продукти или на
факторите за производство, това означава наличие на повече от един вид представителни
домакинства или фирми;
3) Предположението, че икономическите агенти са напълно информирани, е нереалистично. Съществуват различия в способностите и ресурсите за събиране и обработване на
информацията от страна на икономичексите агенти. Възможно е физическите лица и фирмите да не разкриват информация едни на други или да разкриват само отчасти информацията, с която разполагат;
4) Друга слабост на допускането за съвършена информираност на стопанските агенти
произтича от класическата дихотомия и липсата на парична илюзия. Ако това допускане е
вярно, то икономическите агенти не само притежават и правилно обработват пълната информация, но и правят безпогрешни прогнози за бъдещето, което най-просто казано означава, че те имат напълно рационално икономическо поведение. Това изключва възможността
част от населението в дадени периоди от време с различна продължителност да основава
своите решения на грешна или непълна информация, която да води до грешни или само
отчасти правилни икономически решения;
5) Предположението, че икономиката бързо се завръща към своето равновесие, изглежда
нереалистично, тъй като цените и заплатите може да не притежават еластичността, която им
се приписва. Технологичните и транзакционните разходи, дългосрочните договори и други
фактори оказват негативно въздействие върху бързото адаптиране на икономиката към
промените.
Класическата школа не анализира задълбочено колебанията, възникващи в съвкупното
предлагане. Предположението за равновесен характер на икономическата система и за отсъствие на колебания в нея не съответстват на историческите факти и на съвременната стопанска действителност. Тъй като класическата теория на предлага задоволително обяснение
на кризите и икономическите колебания, това се опитват да направят други школи и направления в икономическата наука.
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2. "Революционната" теория на Кейнс
Основното икономическо направление след класицизма е кейнсианството, чиито основи
са положени от Джон М. Кейнс в "Обща теория на заетостта, лихвата и парите". Причината
за пробива на кейнсианството е, че никоя теория преди него не успява да предвиди появата
на Великата депресия или да предложи метод за нейното преодоляване. Всички страни,
засегнати от депресията, прилагат мерките, предложени от Кейнс за справяне с нея – стимулиране на съвкупното търсене чрез фискалната политика. Теорията на Кейнс се появява в
нужния момент, за да даде нужните отговори как да се преодолее кризата и за да се утвърди
като ново водещо направление в икономическата наука.
Основната цел на Кейнс е да даде работещо решение за справяне с депресията. Теорията
му е краткосрочна, тя не предлага дългосрочна икономическа перспектива. Излизането от
Великата депресия гарантира оцеляването на кейнсианството, но не и доминирането му в
стопанската наука и практика. Основната причина за заемането на водещи позиции от кейнсианството е, че то дава работеща алтернатива на плановата икономика на Съветския съюз,
която позволява на капиталистическата система да продължи да съществува.
3. Теорията на "контрареволюционния" монетаризъм за бизнес цикъла
"Монетаризмът често е определян като "контрареволюция" в икономическата мисъл.
Определението е основателно, доколкото кейнсианството може да се нарече "революция" –
т.е. откритото противопоставяне на ученията на (нео)класическата школа, отхвърлянето им
и заемането на мястото им като доминиращо течение в науката." [Ганев, 2015, стр. 245]
За разлика от кейнсианците, монетаристите приемат, че колебанията в икономиката са
причинени от промените в количеството на парите, а причината за засилването на амплитудите на бизнес цикъла се явяват грешните очаквания и бавното адаптиране на икономическите агенти към промените, които настъпват в икономическата среда. Вижданията на Милтън Фрдман се различават от тези на ранните монетаристи по това, че според него в основата на колебанията е паричното предлагане като агрегатна макроикономическа величина, а
не кредитът. Теорията на Фридман е в противовес и на кейнсианската теория, според която
инвестициите и като цяло реалните фактори са причина за колебанията в икономиката.
Фридман доказва, че паричното предлагане е проциклично, т.е. нараства при експанзия и
намалява при рецесия и върховете и дъната на бизнес цикъла са предхождани съответно от
най-високите и най-ниските темпове на нарастване на паричното предлагане. Фридман и
Ана Шварц [Friedman and Schwartz, 1965] достигат до заключението, че амплитудата на
темпа на изменение на паричното предлагане кореспондира със силата на колебанията на
икономическия цикъл. Те критикуват кейнсианците и относно търсенето на пари, което
според тях се определя от т.нар. постоянен доход, а не от текущия. Фридман и Шварц доказват, че търсенето на пари е проциклична променлива, но не циклогенна, а следваща развитието на паричното предлагане. Не инвестициите или автономните разходи, а паричното
предлагане е факторът, водещ до появата на бизнес циклите. От една страна е налице посилна връзка между количеството пари и потреблението и дохода, в сравнение с инвестициите. От друга страна, при фиксирано равнище на автономните разходи частната корелация между паричната маса и потреблението е почти равна на единичната корелация, докато
при равни други условия, частната корелация между потреблението и автономните разходи
е равна на нула. Динамиката на инвестициите често не съвпада с развитието на икономиката, което сочи, че тя не може да бъде приета за единствено възможно обяснение за бизнес
циклите.
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За определянето на паричното предлагане първопричина на цикличните колебания има
още аргументи. Съществува връзка между количеството пари и съвкупния доход, която е
доказана от всички съществуващи икономически теории. Парите имат способността да
оказват влияние върху националния доход, но те не се повлияват от промени в националния
доход. Поради тези факти единствената възможна връзка е връзката в посока от паричното
предлагане към дохода и цените. В краткосрочен план промените в паричното предлагане
могат да доведат до промени в обема на производството. В дългосрочен план парите са
неутрални спрямо производството, защото промените в предлагането им могат да доведат
единствено до изменения в равнището на цените.
Фридман и Шварц въвеждат нов вариант на количествената теория на парите:
Md = Pp ƒ (yp

(2)

където:
Md е търсенето на пари в номинално изражение на глава от населението, P p е постоянното ценово равнище, а yp е постоянният реален доход на глава от населението. Скоростта
на паричното обръщение и обемът на производството са описани с функция, която може и
да не е линейна, а обемът на съвкупното производство замества обема на транзакциите от
класическото уравнение.
Увеличаването на търсенето на пари води или до увеличаване на постоянното равнище
на цените, до увеличаване на постоянния доход или и до двете. Тези увеличения могат да
бъдат предизвикани от ръст на фактическото ценово равнище, от ръст на фактическия доход или и от двете. В зависимост от фазата, в която се намира бизнес цикълът, еластичността на равнището на цените може да бъде различна – когато е налице пълна заетост, тя е
близка до единица и обратното, при безработица и период на рецесия, тя е близка до нула.
Фридман представя опростен механизъм как ефектите от паричния сектор се прехвърлят
към реалния. При дългосрочно динамично равновесие с неизменни лихвени проценти, се
появява постоянен положителен шок върху паричното предлагане. Ако този шок е следствие от покупка на дългови ценни книжа от централната банка, следва нарастване на ликвидността в икономиката, оттам ликвидността се пренасочва към други финансови активи,
осигуряващи доход, което води до повишаване на техните цени и до спад на лихвите. Цените на нефинансовите аквтиви в относително изражение стават по-евтини и тяхното търсене
също нараства, което води до повишаване и на тяхната цена. Оттам се повишава цената и на
новосъздадените нефинансови активи, от което следва повишаване на общото ценово равнище и богатството нараства относително спрямо текущия доход.
От този опростен механизъм се подразбира, че паричният шок оказва влияние не само
върху финансовите пазари, но и върху реалната икономика. Икономиката се отклонява от
равновесното си положение, започвайки да се стреми към ново такова. Предположението за
дългосрочно динамично равновесие означава, че икономиката автоматично следва равновесието вследствие на нарастването на променливите – цени, производство и парично предлагане. Присъствието на постоянния доход в модела на Фридман и даването на водеща роля
на паричната маса в динамиката на икономиката означава премахване на мултипликатора и
акселератора на кейнсиаците от теорията за бизнес цикъла. Отклоняването от равновесното
състояние предполага съществуването на нарушаващи и възстановяващи равновесието фактори. Според монетаристите отклонението се получава от неправилната преценка на икономическите агенти за бъдещото равнище на цените, породена от промените в количеството
на парите. Инвеститорите осъществяват прекомерни промени в своите портфейли, понеже
са надценили излишъка от средства, който се е образувал след паричния шок. Инфлацията е
намалила този излишък. Друг фактор, действащ проциклично, е промененото съотношение
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между парична база и парична маса вследствие на паричния шок. За кратък период от време
бързо нараства паричната маса, за да се възстанови равновесието, но това действие погрешно се приема като перманентен процес, а не като временно явление.
Тези явления трябва да бъдат разглеждани в динамичен аспект, защото според Фридман
действията на централните банки за продължителен период от време водят до генерирането
на бизнес циклите, а не откъслечните им действия. Впоследствие възстановяването на равновесното състояние на икономиката следва адаптирането на очакванията на икономическите агенти към променената от паричния шок икономическа среда и възстановяването на
равновесието в портфейлите им от активи.
Този дял от монетаристката теория се счита за един от най-слабите поради две причини.
Първо, отхвърля се идеята, че хората могат да се учат от грешките си и да избягват повтарянето им, и второ, налага се идеята, че циклите се предизвикват от едни и същи фактори и
следват едно и също развитие при всеки различен бизнес цикъл.
Фридман [Friedman, 1968] приема виждането на Виксел, че естественият лихвен процент
съответства на производство при пълна заетост и всяко отклонение от това равнище стартира определени процеси в икономиката. Лихвен процент, по-нисък от естествения, генерира
инфлция, а по-висок – дефлация. Фридман уточнява, че става въпрос за реален, а не за номинален лихвен процент. На основата на естествения лихвен процент Фридман въвежда
понятието естествена норма на безработица, която описва равнището на пълна заетост.
Естествената норма на безработица е динамична величина, а не фиксирана, като Фридман
приравнява равновесието при пълна заетост с общото икономическо равновесие, изведено
от Леон Валрас.
Монетаристката теория на Фридман приема, че в дългосрочен план парите са неутрални,
т.е. в сила е класическата дихотомия. Паричната политика не може да повлияе в дългосрочен план на следните величини: равнището на безработицата, съвкупното производство и
темпа му на растеж, реалния лихвен процент, реалното парично предлагане и темпа му на
изменение. Измененията, настъпващи в количеството на парите, водят единствено до промени в номиналните величини, което означава нарастване на инфлацията. Поради предположението, че в дългосрочен план парите са неутрални, върху икономическите цикли влияние оказват краткосрочните изменения в количеството на парите, които имат потенциала да
повлияят не само на номиналните, но и на реалните икономически величини. В резултат се
извежда и основната задача на паричната политика:
"Първият и най-важен урок, на който историята учи за това, какво може да прави паричната политика – и това е най-важният урок – е, че паричната политика може да предотврати
това самите пари да бъдат основен източник на икономически сътресения." [Friedman, 1968,
p. 12]
Фридман [Friedman, 1992(1960)] препоръчва управлявано нарастване на паричното
предлагане. Неговото предложение се състои в това централната банка да увеличава паричното предлагане всяка година с фиксиран темп. Действията на икономическите агенти се
предопределят от техните очаквания. Очакванията се приемат за адаптивни и могат да се
приспособят към темпа на изменение на парите, което би предотвратило появата на бизнес
цикли, предизвикани от парични фактори.
4. Школата на рационалните очаквания за бизнес цикъла
Заради провалите на кейнсианската школа и недостатъчно добрата теоретична обоснованост на монетаризма се стига до формирането на новата класическа икономика и поконкретно на теорията за рационалните очаквания. Според нея икономическите агенти при
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вземането на решения за бъдещите си действия вземат предвид цялата информация, с която
разполагат, а не само тази от минали събития. Отчита се фактът, че агентите не разполагат с
пълна информация, но се приема, че те могат да се учат и да придобиват нови знания за
икономическата среда и за механизма на действие на пазарите и икономическата политика.
Приема се също, че вследствие на възможността да се учат от придобития собствен опит и
от историческите събития икономическите агенти не допускат систематични грешки и могат да генерират възможно най-точни прогнози за очакванията от различните вероятностни
развития на променливите в бъдеще, като кризите се явяват случайни отклонения от вероятностните очаквания.
Теорията на рационалните очаквания се различава от теорията на Кейнс по това, че липсва несигурност и стадно поведение при икономическите агенти, а е налице единствено
риск от несбъдване на очакваните събития. Отхвърля се монетаристкото схващане за адаптивност на очакванията.
Разполагането с достатъчно информация и познанието за икономическата структура и
механизми позволяват формирането на рационални очаквания относно икономическата
политика на държавата и очакваните ефекти от нея. Стига се до вероятността икономическата политика, осъществявана от държавата да се окаже неефективна. Икономическите
агенти могат да предвиждат икономическата политика на държавата и да неутрализират
нейното действие. Ефективна може да бъде единствено политиката, която е неочаквана и
изненадваща за стопанските агенти.
Теорията за рационалните очаквания разширява класическата дихотомия до разбирането, че парите са неутрални не само в дългосрочен, но и в краткосрочен план. Теорията добавя динамичен аспект към общото икономическо равновесие на Валрас, което води до разглеждане на равновесието като оптимална тенденция на развитие, а не като зависещо само от
фактори в настоящето. По този начин равновесието бива определяно освен от настоящето,
също и от миналото и от очакванията за бъдещето.
Смятаният за основоположник на школата на рационалните очаквания Робърт Лукас
[Lucas, 1973] разглежда бизнес цикъла като погрешна преценка на икономическите агенти
за относителните цени. Стопанските агенти неправилно оценяват промените, настъпващи в
равнището на цените, обърквайки ги с изменения на относителните цени, поради което
предприемат промени в тяхното собствено производство. Теорията за рационалните очаквания разглежда т. нар. представителен икономически агент, който обединява в себе си
характеристиките на всички агенти в икономиката. Богатството на обществото се максимизира в резултат на максимизиране на полезността на т. нар. представително домакинство,
чрез избора, който то трябва да направи между спестяване и потребление. Принципът е
същия и при представителната фирма, която, за да максимизира съвкупното производство,
трябва да направи оптимален избор на производствените фактори и да максимизира своята
производствена функция.
В своя модел Лукас разглежда икономиката като множество от пазари, като производствата и производителите са съобразени с броя на пазарите. На всеки от пазарите е налице
съвършена конкуренция – цените и заплатите са гъвкави, а всяко неравновесие бива бързо
преодолявано, което гарантира наличието на равновесие. Различните пазари не разполагат с
информация един за друг, оттам идва и наименованието на модела на Лукас – островен
модел. Съвкупното търсене в икономиката е разпределено неравномерно между всички
пазари. Поради тези две причини икономическите агенти вземат своите решения на база
непълната информация, с която разполагат. Заради наличието на неравномерно разпределение на съвкупното търсене промените, които настъпват в относителните цени, не отговарят
на промените, настъпващи в равнището на цените.
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Лукас разглежда производителността на отделните пазари като динамичен процес, притежаващ два отделни елемента (компонента) – дългосрочен и краткосрочен. Дългосрочният
елемент е еднакъв за всички пазари, докато краткосрочният се характеризира с различни
циклични колебания за отделните пазари. Най – общо производството за остров yt (k) се
изразява с уравнението:
yt (k) = ynt + yct (k

(3)

където:
променливите yt, ynt и yct са в натурални логаритми, "n" представлява индекс за дългосрочната компонента, с "t" е означено времето, а "c" е индекс за цикличната компонента.
Дългосрочният елемент се изобразява като детерминистичен линеен тренд, който описва
нарастването на населението и ефектите, получаващи се от капитала, натрупан в икономиката:
ynt = α + βt

(4)

Уравнението за цикличната компонента е:
yct (k) = γ[pt (k) – pte] + ʎyc,t – 1 (k), ʎ > 0

(5)

В това уравнение yct(k) се променя в зависимост от разликата, която се получава между
фактическата цена pt на остров k и очакваната стойност на общото ценово равнище в икономиката pte, при определена информационна база It(k), която притежава производител k.
Производителят на остров k увеличава производството си, когато ценовото равнище на
острова се покачи над очакваното равнище за цялата икономика и обратно. Изпълнението
на условието |ʎ| < 1 се изисква, за да е сигурна стационарността на краткосрочните отклонения около дългосрочния тренд.
Икономическите агенти вземат рационални решения, което означава, че те се възползват
от цялата налична информация в It(k). Тя дава възможност на икономическия агент да си
създаде очаквания за вероятностното разпределение на общото за икономиката равнище на
цените. За отделните икономически агенти са налице два вида шокове. Първият е разликата,
която възниква между фактическото и очакваното равнище на цените. Вторият вид шок е
свързан с разликата между общото равнище на цените и цената, на която агентите продават
продукцията си. В следствие на непълната информация, с която разполагат, агентите не
могат да наблюдават разграничено двата вида шокове, а само съвкупно. Ако разполагаха с
пълна информация, те щяха да наблюдават само получаващата се грешка от разминаването
на показателите и на базата на нея биха могли да определят своето оптимално производство. Два фактора влияят върху цикличността на икономиката и равнището на инфлацията –
случайните по характер изменения на номиналния БВП и съществуващите отклонения от
потенциалното производство в миналото.
5. Теория за реалните бизнес цикли
Теорията за реалните бизнес цикли може да бъде разглеждана като продължение на теорията за рационалните очаквания. Тя също се изгражда на базата на предположението за
общо икономическо равновесие, което означава, че е налице съвършена конкуренция на
всички пазари и всички цени и заплати са гъвкави. За икономическите агенти са характерни
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рационалните очаквания и не съществува състояние на недоброволна безработица. Кривите
на търсене и предлагане са изведени в динамичен контекст, тъй като освен миналото, очакванията за бъдещето на икономическите агенти и тяхното оптимално поведение представляват важен фактор в анализа. В тази теория на общо равновесие е налице оптималност по
Парето, което ще рече, че липсва икономическа неефективност. В следствие на бързото
уравновесяване на пазарите, които изчерпват възможните ползи от размяната, съвкупното
търсене не разполага с потенциала да бъде циклогенен фактор и да създава колебания в
производството.
Теорията за реалните бизнес цикли приема шоковете в съвкупното предлагане за причина за бизнес циклите. Шоковете могат да имат положителен или отрицателен характер.
Шокове с положителен характер са новите изобретения, иновациите, откриването на нови
залежи на природни ресурси и др. Положителните шокове върху предлагането водят до
повишаване на производителността и БВП. Отрицателни шокове върху предлагането са
например повишаването на цената на петрола, природни бедствия, човешки действия, водещи до унищожаване на производствени мощности и др. В зависимост от макроикономическия модел шоковете могат да имат и обратна интерпретация, като тогава е от значение
зависимата променлива в модела.
За разлика от теорията за рационалните очаквания, теорията за реалните бизнес цикли
обръща по-голямо внимание на начина на разпространение на ефектите и резултатите от
шоковете. Втора отличителна черта в теорията според Маккалъм [McCallum, 1989] е основната роля, която играят шоковете, породени от технологични импулси. Положителните и
отрицателните шокове върху съвкупното предлагане оказват влияние върху домакинствата
и фирмите, което води до промени в стойностите на потреблението, спестяването и производството.
Ако съвкупното търсене не генерира макроикономически колебания, неутралността на
парите важи не само в дългосрочен, но и в краткосрочен план. Опитите на държавата да
повлияе върху съвкупното търсене с цел стабилизиране на икономиката са безполезни. Това
предположение представлява връщане към виждането за "невидимата ръка на пазара" на
класическата школа и за ненамеса на държавата в икономиката.
Робърт Солоу [Solow, 1956] изгражда своя модел на базата на основополагащия кейнсиански модел на Харод и Домар, като отхвърля тяхната основна идея за фиксираност на съотношението между факторите на производството. Солоу изказва предположението, че
икономиката е стабилна, приемайки, че факторите на производството могат да бъдат заменяеми. Моделът на Солоу за дългосрочен икономически растеж стои в основата на моделите на реалните бизнес цикли.
За начало на теорията за реалните бизнес цикли се смята моделът на Кидланд и Прескот
[Kydland and Prescott, 1988]. В основата му е идеята, че изграждането на капитал под формата на производствени мощности не става веднага, а изисква време. Неефективността в
икономиката е отстранена поради оптималното поведение на икономическите агенти. Фактор с ключово значение е технологичният прогрес, който определя дългосрочния растеж и
бизнес цикъла. Първоначалните импулси на бизнес цикъла се пораждат от развитието на
технологиите, а необходимостта от дълъг период от време за изграждането на производствените мощности играе ролята на механизъм за разпределение на циклите и усилва цикличните колебания.
Гари Хансен [Hansen, 1985] внася повече реализъм в теорията за бизнес циклите, отчитайки нормата на безработица. В модела на Кидланд и Прескот наличието на заменяемост
между предлагането на труд и свободното време отнема от реализма на модела, защото
предполага, че при настъпването на промени в реалните заплати или лихвените проценти
икономическите агенти могат да намалят или увеличат работните си часове, без това да
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оказва влияние върху статуса им на заети лица. Хансен приема работното време за фиксирано и процеса на предлагане на труд за неделим – икономическите агенти или работят
определен брой часове, или не работят изобщо [Hansen and Wright, 1992]. Неделимостта на
предлагането на труд е ключов фактор, който оказва влияние върху реалното съвкупно
производство. При него не работната заплата, а негъвкавостта на пазара на труда стопира
наемането на работна ръка, а оттам оказва и съществено влияние върху образуването на
цикличните колебания в икономиката.
Новата кейнсианска теория се формира паралелно с теорията за рационалните очаквания. Много икономисти са на мнение, че идеите на Кейнс не са погрешни, а са погрешно
разбрани и погрешно приложени. Друг важен фактор за възникването на теорията е несъответствието на изводите на новата класическа макроикономика с фактите от реалността и поточно наличието на съвършени пазари, съвършена конкуренция, гъвкави цени и заплати,
задължително водещи до колебания на съвкупното производство, ефективни по Парето и до
равновесие на трудовия пазар. Възгледите на новата кейнсианска теория са противоположни [Gali, 2008, p. 5]:
- Негъвкавост на номиналните величини, т.е. цени и заплати. Негъвкавостта се дължи на
липса на възможност за моментални и непрекъснати промени в стойностите на величините,
когато настъпи промяна в пазарните условия. Възможни са малко на брой корекции, които
се осъществяват в определени периоди, като резултатът е невъзможност за уравновесяване
на пазарите.
- Парите и паричната политика в краткосрочен план не са неутрални. При промени в паричното предлагане поради негъвкавостта на номиналните величини е невъзможно запазването на равновесния реален лихвен процент. В дългосрочен план номиналните величини се
адаптират към промените в паричното предлагане.
- Налице е монополистична конкуренция. При нея продуктите на всеки производител се
различават по един или няколко признака от продуктите на неговите конкуренти. Това прави нереалистично съществуването на представителен икономически агент, както твърдят
неокласиците.
Горепосочените особености засилват колебанията на икономиката в краткосрочен и
средносрочен план и пречат на бързото възстановяване на равновесието. Те предполагат
неефективност, затова бизнес цикълът е неефективно състояние на икономиката в динамичен аспект. Липсата на неутралност на парите в краткосрочен план изиграва ролята на основен импулс за пораждането на колебания в икономическата система. Възобновява се и
идеята за възможностите на икономическата политика и по-специално на паричната политика за уравновесяване на колебанията, проявяващи се в краткосрочен план около дългосрочната тенденция на устойчив икономически растеж. Развитието и усъвършенстването на
компютърните и изчислителните програми и модели, на иконометричния инструментариум,
на методите за динамично програмиране и достъпността на технологиите дават възможност
за създаването на макроикономически и макроиконометрични модели, които превъзхождат
моделите на реалните бизнес цикли и дават възможност кейнсианските идеи да продължат
да заемат важна част от икономическата наука и академичните изследвания [Ганев, 2015].
6. Заключение
Класическата икономическа теория не обяснява макроикономическите колебания, но от
нея произлизат бъдещите теории за бизнес цикъла. Всички останали школи и направления
съпоставят своите виждания за функционирането на икономиката с класическата доктрина.
Кейнсианството отхвърля тезите на класиците и се превръща във водещо направление в
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икономическата наука, преди неокласическият икономикс да си върне лидерските позиции
в лицето на монетаризма, теорията на рационалните очаквания и теорията на реалните бизнес цикли.
Всяко от тези либерални теоретични направления допълва и обогатява предходните, като добавя към тях и някои кейнсиански виждания за икономиката. Либералните теории са
едно от двете основни направления в съвременната икономическа наука. Те са с ключово
значение за развитието на теорията на бизнес цикъла и познаването им от икономистите
теоретици и практици е задължително.
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МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА
ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ.
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Резюме
Основната цел на разработката е да се направи анализ на ролята на банковата институция при усвояване на европейските средства. Обръща се внимание на основните програми, обект на финансиране от банките, разглеждат се създадените продукти, както и се загатват част от проблемите, които
възникват при съфинансиране от банкова институция. Като контрапункт на всеобщото схващане за
нискорисковия профил на кредитите за европроекти са дефинирани основни видове кредитен риск
при проектното съфинансиране, подкрепени с примери от икономическата практика.
Ключови думи: мостово финансиране; проектно финансиране; оперативни програми; усвояване
на средства по европрограми; кредитен риск.
Abstract
The main purpose of the paper is to analyze the role of the banking institution in the absorption of
European funds. Attention is drawn to the main programs being funded by banks, the products being
developed, and some of the problems that arise from co-financing by a banking institution. As a counterpoint
to the general perception of the low risk profile of European project loans, major types of credit risk are
identified in project co-financing, supported by examples from the economic practice.
Keywords: bridge funding; project financing; operational programs; absorption of EU funds; credit risk.

Въведение
Водещи при формирането на стратегията, визията и целите на банката като търговско
предприятие, са както интересите на клиентите и клиентската удовлетвореност, така и
просперитета на икономическите агенти като единици и като съвкупност, формираща успешно развиваща се макроикономическа среда. Финансова институция, залагаща на стратегия за спомагане постигането на дългосрочен прогрес на факторите от външната за нея
среда, си гарантира успех през утрешния ден, тъй като именно те рефлектират пряко и косвено върху основните показатели за рентабилност и стабилност на банката като предприятие и на системата като цяло.
Тази разработка си поставя за цел да открехне необятната тема относно ролята на банковата институция при усвояването на европейски средства. Обръща се внимание на основните програми, обект на финансиране от банките, разглеждат се създадените продукти, както
и се загатват част от проблемите, които възникват при съфинансиране от банкова институция. Като контрапункт на всеобщото схващане за нискорисковия профил на кредитите за
европроекти са дефинирани основни видове кредитен риск при проектното съфинансиране,
подкрепени с примери от практиката.
1
2
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1. Функции на банките в процеса на усвояване на средствата от ЕС
В процеса на усвояване на средства от ЕС, банковите институции могат да се включат в
различните етапи на разработване и изпълнение на проекти чрез 1:
□ Предоставяне на информация за подходящите програми, чрез които определена бизнес
идея може да бъде финансирана.
□ Консултиране за възможностите за финансиране на разходите по изпълнение на проекта, съобразени с финансовия профил на клиента.
□ Разработване на цялостно проектно предложение като услуга към клиентите на банката.
□ Консултации по финансирането на европейски проекти – изготвяне на финансови схеми и бюджети по проекти; консултация по финансовата координация на проекта.
□ Контрол на качеството на проектното предложение – експертна оценка на качеството
на подготвените документи непосредствено преди подаването им; корекция на документите
с цел повишаване конкурентостта на проекта.
□ Управление на проекти – изготвяне на планове и графици за работа; контрол по дейностите и разходно-оправдателни документи; помощ при изготвяне на тримесечни, междинни, финални и др. финансови и технически отчети към съответните институции, отговорни за управлението на дадена Оперативна програма (ОП) и др.
□ Финансиране – мостово и съфинансиране.2 По отношение на усвояването на средства
от европрограми, мостовото финансиране и съфинансирането са двата основни финансиращи механизма. При съфинансирането необходимото финансиране (собствено или на кредит) се осигурява заедно с получената безвъзмездна помощ в началото на проекта. При
мостовото финансиране проектът се изпълнява със средства на бенефициента (собствени
или на кредит), а след одобрението на разходите от съответния управляващ държавен орган,
част от сумата се възстановява от фондовете на ЕС. 3 В общия случай, мостовото финансиране е до размера на одобрената финансова помощ по проекти по оперативни програми.
Кредитите могат да са краткосрочни и средносрочни. 4
□ Възможно и препоръчително е банката да действа като посредник на клиентите си в
процеса на изграждане на мрежа от контакти – доставчици и клиенти, които да са с доказана платежоспособност.
□ Други.
От дотук изброените дейности, които финансовите институции биха могли да извършват, се дефинират следните основни четири функции (Фигура 1):

1

Стойчева, М., Европейски проекти /теми от магистърски тези/, Софийски Университет "Св.
Климент Охридски", Випуск 2012, Философски факултет, катедра Европеистика, София, 2012 г.,
с. 13-14.
2
Мостовото финансиране е под формата на краткосрочен кредит (обикновено за срок до 1 година),
който се използва като "мост‖ до предоставянето на по-дългосрочен тип финансиране. (Уникредит
Булбанк
АД,
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/korporativni-klienti/finansirane/krediti/mostovofinansirane/)
3
Стойчева, М., Европейски проекти /теми от магистърски тези/, Софийски Университет "Св.
Климент Охридски", Випуск 2012, Философски факултет, катедра Европеистика, София, 2012 г., с. 24.
4
Мостово финансиране до размера на одобрената финансова помощ по проекти по ПРСР и ОП
"Конкурентоспособност на българската икономика‖, Първа инвестиционна банка АД,
(https://www.fibank.bg/bg/mostovo-finansirane-do-razmera-na-odobrenata-finansovapomosht/page/2217#nasheto-predlojenie)
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консултантска

финансираща

контролна

посредническа

Фигура 1

Повечето финансови институции имат дъщерни дружества, които изпълняват и консултантски функции. В този ред на мисли банковите групи упражняват интензивно две функции – консултантска и финансираща. Контролната и посредническа функции са допълващи,
касаят основно процеса на връщане на заетия ресурс, дейностите по тях намират отражение
във финалната фаза на реализация на проекта и те не следва да се считат за привични за
дейността на банките. За контролна функция можем да говорим към момента при усвояване
на банковото финансиране и събиране на вземането, като това е функция на кредитния процес, т.е. няма идентифицирана специфична схема за контрол при финансиране на европроекти.
Таблица 1
Функции на банките в процеса на усвояване на средства от ЕС
Функция

Консултантска

Финансираща

Контролна

Етап
1
1. Зараждане на идея

300

2
3
- доразвиване на идеята - финансиране на
чрез наличните познания предпроектни
и опит;
проучвания;
- предоставяне на информация за подходящите програми, които
биха финансирали идеята;
-калкулиране на рентабилността на проекта и
идеята;

4

Продължение
1
2
2.Изготвяне на проект и - разработване на цялоскандидатстване за
тно проектно предложефинансиране
ние;
- детайлна обосновка на
рентабилността;
- насочване към подходящи и доказани доставчици и изпълнители при
необходимост;
- подготовка на документите за кандидатстване за субсидия;
3.Търсене на източници - консултиране за възза съфинансиране
можностите за финансиране и избор на найподходящия за клиента
продукт или схема;
4.Изпълнение на поети- - помощ и информация
те ангажименти
при затруднение на
изпълнението;

3
-финансиране на
изготвянето на
проекта;

4

- финансиране на
проекта;

- дофинансиране
при промени в
първоначалните
инвестиционни
планове

- проучване възможностите
на клиента чрез външни и
вътрешни източници и
системи;
- проучване на свързаните
лица;
- конкретизиране на източниците за осигуряване на
собствено участие по проекта;
- проучване на избраните
доставчици и изпълнители –
финансов преглед, история
на фирмата; изпълнени
поръчки
- проверка за начина на
избор на доставчика / изпълнителя;
- контрол на истинността на
представените документи;
- установяване на допустимост с вътрешнобанковите
правила и изискванията на
програмата;
- контрол над начина на
усвояване на кредита и
направените разходи по
проекта;
- съблюдаване сроковете за
изпълнение.
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Продължение
1
5. Кандидатстване за
получаване на гранда
6.Последващ контрол и
стартиране на инициативата

2
- окомплектоване на
документите и представянето им в срок.

3

- финансиране на
разходите във
връзка със задължителен последващ контрол.

4
- Съблюдаване на сроковете
за подаване на документите
и тяхната цялост и идентичност.
- контрол над разходите;
- контрол над събираемостта на кредита.

Консултантската и финансиращата функция следва да се разглеждат не като еднократно
действие, а като цялостен процес. Нека приемем, че всеки инвестиционен проект има свой
жизнен цикъл и че той се състои от6 етапа – зараждане на идея; изготвяне на проект и кандидатстване за финансиране; търсене на източници за съфинансиране; изпълнение на поетите ангажименти; финализиране на проекта, окомплектоване на документите и кандидатстване за получаване на гранда; последващ контрол. Във всеки един от етапите банковата
група може да вземе участие чрез действия, характерни за една от двете или и за двете основни функции.
Всяка една от горепосочените функции следва да се разглежда като част от цялостния
процес на проектно финансиране чрез европейски средства, а обособяването на дейностите
в отделни звена или организации може само да доведе до усложняване на реализацията на
проекта и обричането му на провал. За съжаление, проектното финансиране е сложен и
бавен процес, който е свързан с обемна документация, което е фактор за неизпълнение на
редица европейски проекти.1
2. Видове продукти
Видовете продукти, които банките са разработили за целите на европрограмите, могат да
се разделят по същност по следния начин:
2.1. Кредити за предпроектни дейности и подготовка за участие в програми,
финансирани от ЕС и държавния бюджет
Чрез тези кредити се финансират всички видове разходи, които са свързани с развитие
на бизнес идеята, проучвателна дейност, доказване на възвръщаемост на инвестицията,
изготвяне на бизнеса план и подаване на документи за кандидатстване пред съответния
орган. Това финансиране може да бъде използвано за разплащане на допустими от съответната оперативна програма разходи при необходимост. Най-често по своя характер тези кредити се отпускат като стандартни оборотни или като кредитни линии, като тяхното погасяване не се обвързва с бъдещата субсидия, т.к. все още договор с фонда/министерството не е
сключен. За обезпечаване на вземането си банките приемат всички допустими обезпечения
съгласно вътрешните им правила.

1

Стойчева, М., Европейски проекти /теми от магистърски тези/, Софийски Университет "Св.
Климент Охридски", Випуск 2012, Философски факултет, катедра Европеистика, София, 2012 г., с. 25.
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2.2. Инвестиционни кредити за съфинансиране на разплащания на разходи,
свързани с изпълнението на проект, одобрен по програма на ЕС
Тези инвестиционни кредити биват два вида:
А) Инвестиционни кредити за съфинансиране на одобрените разходи по проекта:
Характерното при тях е, че финансират до 90% от одобрените разходи съгласно сключения договор между бенефициента и съответния орган, като остатъкът до пълния размер на
разходите, които следва да се извършват се идентифицира със собствено участие на клиента.
При одобрението на такъв тип кредити е наложително кредитоискателят да докаже съществуването и произхода на средствата, необходими за собствено участие, тъй като банката може да се окаже в положение на финансиране на проект, за който няма средства да бъде
завършен и съответно да отпише загуби. В зависимост от размера на кредита при случаи, в
които бенефициента не може да приключи проекта поради изчерпване на средствата си,
банката преценява дали да го финансира напълно и да получи дължимата субсидия, която
да отнесе за погасяване на кредита /частично/ или да преустанови работа по проекта. В найобщ смисъл тук важи правилото на Жан-Пол Гети: "Ако дължиш на банката 100 долара,
това си е твой проблем. Но ако дължиш на банката 100 милиона долара, това вече е проблем на банката."
За обезпечение се приемат както субсидията, която следва да се получи и с която се погасява частично кредита, така и предмета на инвестицията. В много случаи е необходимо
дообезпечаване на задължението с други допустими за банката активи.в
Б) Инвестиционни кредити за съфинансиране на разликата между общите разходи
и одобрените за финансиране разходи
В повечето случаи органът, който одобрява даден проект, преценява дали заявените разходи, за които се кандидатства са завишени или не и при необходимост съкращава част от
тях, като се съобразява с аналогични проекти и с пазарната конюнктура.
Получава се разрив (гап) в разходите, които следва да се извършат и одобрените за финансиране разходи, което от своя страна при кредитиране на проекта по вариант А) довежда
до необходимост да бъде вложено по-голям размер собствено участие в проекта. Доказването на собствено участие се оказва най-голямото препятствие пред реализирането на инвестиционни проекти на българския бизнес поради големия дял на сивия сектор в икономиката. При този вид кредити се предлага за обезпечение както предмета на инвестицията, така
и всички допустими обезпечения за банката.
В) Стандартен инвестиционните кредит за цялостно финансиране на проекта
Това са кредити, които са комбинация от А) и Б) и финансират до 80%, а в някои случаи
и до 90% в зависимост от изискванията на банката от общите разходи, които следва да се
извършат при реализацията на проекта. С размера на получената субсидия се погасява частично кредита, а за обезпечение служат както субсидия, така и предмета на инвестицията и
всички други допустими обезпечения. Този вид финансиране с нищо не се различава от
стандартните инвестиционни кредити и се прилага в случай на гарантиране на кредитите от
Националния Гаранционен Фонд (НГФ) с цел съпоставимост на изискванията му и вътрешнобанковите разпоредби и указания.
2.3. Кредитни линии за финансиране на дължимото ДДС
във връзка с реализацията на проекта
Това е продукт, който подсигурява до 80% от средствата, дължими за разплащане на
възникналото ДДС във връзка с реализацията на проект. В най-общия случай линията е
краткосрочна – до 12 месеца, като е съобразена със срока за усвояване на одобрения инвес303

тиционен кредит, който пък от своя страна следва да бъде съобразен със срока за изпълнение на проекта. Отново се финансира до 80% от дължимото ДДС, като банката изисква 20%
да бъде осигурено от кредитоискателя като гаранция за ангажираността му в бизнес начинанието. За обезпечение се приема бъдещото вземане от държавата във връзка с възстановяване на дължимото ДДС и всяко друго обезпечение, отговарящо на изискванията на банката.
2.4. Кредит за оборотни средства / кредитна линия за оборотни средства
за стартиране на дейността
След реализацията на проекта всяка фирма има необходимост от оборотни средства за
стартиране на дейността и генериране на начални парични потоци. Банката има интерес да
отпуска и такъв тип финансиране, като "обвързването" му с цялостния проект на един покъсен етап и задължително за стартиращ бизнес, за да се подсигурят паричните потоци, от
които ще се изплащат лихвите по инвестиционния кредит до постъпване на субсидията, а в
по-късен етап и главниците. В най-добрия случай банката финансира всички дейности от 1
до 4 вкл., като по този начин си подсигурява и успешното завършване на проекта и стартиране на бизнеса. Като основно изискване при всички случаи е да се осигури до 20%, в редки
изключения до 10%, от собственото участие по проекта. Основополагащо обаче е доказване
на рентабилността на инвестицията.
2.5. Банкова гаранция за връщане на авансово плащане
При почти всички програми и в договорите за получаване на безвъзмездна финансова
помощ заляга възможност за използване на до 40% от одобрената субсидия авансово срещу:
- предоставяне на платежоспособен поръчител;
- предоставяне на банкова гаранция за стойност 110% от стойността на получаваното
авансово плащане.
При издаването на този тип гаранции, банката отново обследва кредитоискателя и проекта в неговата цялост, като за нея важно е възможността на кредитоискателя да завърши
проекта, с което се гарантира и изпълнението на сключения договор между бенефициента и
фонда/министерството, респ. издадената гаранция не бива предявявана.
Много зачестили са случаите на предявени гаранции поради незавършен проект в договорените срокове с основна причина липса на средства, поради което банките избягват такъв тип частично "влизане" в инвестицията и предпочитат да подсигурят цялостното завършване на проекта. Използването на авансово плащане и банкова гаранция са предпочитани от клиенти със съществуващ бизнес, които могат да докажат възможността си за финансиране на цялостния проект, но не желаят да затварят излишно оборотни средства и
искат да направят икономии от лихвени плащания.
3.6. Кредитни линии за земеделци
По своята същност кредитните линии за земеделци са специализиран продукт за осигуряване на оборотни средства за посрещане на сезонни разходи при земеделски производители и животновъди до момента на получава не ежегодната си субсидия за площ или за
глава добитък, която се отнася за погасяване на кредита. Този тип кредитни продукти са
много масово използвани поради забавата на ДФЗ при изплащане на субсидиите и необходимостта от оборотни средства в точно определен момент. Всяка банка е разработила свой
специфичен продукт, съобразен с изискванията ѝ и необходимостта на клиентите, като поради нискорисковия профил на този тип клиенти и кредити, изискванията към кредитоиска304

телите се снижават с цел по-голяма конкурентоспособност на финансиращите институции
на пазара.
3. Специфични рискове при кредитиране на европейски проекти
Всяка кредитна операция е свързана с поемането на определена степен на риск от страна
на търговската банка. Това налага необходимостта от добро познаване на същността и многообразието на рисковете, съпътстващи кредитната дейност. 1 Няма кредит, който напълно
да е лишен от риск. Най-елементарното обяснение за него е наличието на разлика във времето между момента на предоставяне и момента на погасяване на кредита. Времето е носител на множество рискове: инфлация, промени във валутните курсове, лихвените проценти,
в стопанската конюнктура, в това число и в състоянието на пазарите и др. Проектното финансиране с участие на европейски средства е подложено на специфични видове риск. Найобщо те могат да бъдат групирани по факторите на влияние (таблица 2).
Таблица 2
Специфични видове риск по проектното финансиране
Риск, дължащ се на външни
фактори
1
1/. Риск от неплащане на субсидията въпреки коректното изпълнение на договора с фонда /
министерството;
2/. Контрагентски риск – разделяме го на два вида:
2.1/. Риск на доставчика / изпълнителя – при затруднение да се
изпълнят ангажиментите си, вкл.
и в срок;
2.2/. Риск на консултанта – при
заблуждение поради неинформираност на консултанта относно особености на програмата,
юридически или др. детайли по
изпълнението на проекта;
3/. Риск от нелоялна банкова
конкуренция – възникна при:
3.1/. Предоставяне на допълнителен кредитен ресурс от друга
финансираща институция без
знанието и разрешението на
основната, което би нарушило
структурата и нормалното изплащане на инвестицията;

1

Риск, дължащ се на вътрешни фактори
Риск на кредитоискателя
2
1/. Риск "Собствено участие".
Състои се в недоказан произход
на собствените средства за финализиране на проекта. Резултат:
2.1/. Липса на налични средства
за завършване на проекта;
2.2/. Заемен ресурс, който изменя структурата на проекта;
2/. Управленски / мениджърски
риск – състои се в липса на
правилна преценка относно
мащабността на проекта и изобщо необходимостта от такъв;
характеризира се с чести промени в структурата на сделката,
доставчиците и изпълнителите,
което забавя и проваля сделката;
3/. Риск от умишлено заблуждаване. Състои се в:
3.1/. Надценяване стойността на
проекта чрез скрити договорки с
доставчиците с цел източване на
средства и "спрестяване" на
дължимото собствено участие по
проекта;

Риск на кредитора
3
1/. Риск от неправилна оценка и
структуриране – не се позволява финализиране на проекта;
2/. Липса на контрол в две
направления:
2.1/. Начина на усвояване и
разходване на средствата;
2.2/. Придвижване на документите за получаване на субсидиите в срок;
3/. Злоупотреба със служебно
положение и пренасочване на
получения гранд.

За подробности вж. Трифонова, С., Управление на риска в банката, Изд. "Тракия-М‖, София, 2015 г.
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Продължение
1
3.2/. Издаване на банкова гаранция за авансово плащане без
знанието и съгласието на основната кредитираща институция.

2
3.2/. Изменения на структурата и
сключване на анекси за авансови
плащания / междинни плащания
без знание на банката с цел
осигуряване на средствата, необходими за собственото участие;
3.3/. Пренасочване на получената субсидия не за целите на
погасяване на дълга.

3

Посочените видове риск са най-често срещаните в процеса на кредитиране на проекти с
одобрено съфинансиране на ЕС. Важно е да се обръща особено внимание на основните
индикатори за прогнозиране на негативни явления.
Заключение
Дори и при точно направени прогнози за степента на кредитен риск и коректно изчисляване на възможността от настъпване на нежелано събитие, е възможно да се случат непредвидени обстоятелства в хода на реализация и стартиране на финансирания проект, които да
доведат до неговия провал. Важно в случая е финансовите институции да изградят система
за предхождащ и последващ усвояването контрол и мониторинг над всички фази от жизнения цикъл на проекта. За успешна превенция и минимизиране на възможността от лошо
кредитиране би допринесло засилването на консултантските и контролните функции на
банката и разпределянето им през всеки един етап от зараждането на идеята до последващия контрол. За целта ще е необходимо създаване на специализирани звена, чиято добавена
стойност и ефективност следва да бъде обект на допълнителни изследвания.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ
МЕРКИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА
НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ВЪРХУ ДОХОДНОСТТА
ПО ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ЧРЕЗ ЛИХВЕНИЯ КАНАЛ
редовен докторант Свилен Колев1,
катедра "Финанси", ФСФ, УНСС

Резюме
Основната цел на научната статия е осъществяването на анализ на влиянието на неконвенционалната парична политика на водещите централни банки – Федералният резерв на САЩ, Японската централна банка, Английската централна банка и Европейската централна банка, върху доходността по
държавните ценни книжа чрез лихвения канал на нейния трансмисионен механизъм. Предмет на изследване е промяната в основните лихвени проценти на водещите централни банки и нейното въздействие върху доходността по правителствените облигации на държавите членки на еврозоната, страните
членки на Европейския съюз, които не са приели еврото, САЩ и Япония. Изследването обхваща 30
страни и периода от 2010 г. до 2016 г., като са използвани месечни данни. За тази научна статия авторът е награден в Шестия годишен академичен конкурс за наградата "Д-р Иванка Петкова", организиран от Института за икономическа политика, на специална церемония, провела се в София през декември 2017 г.
Abstrac
The main purpose of the scientific article is to conduct an impact assesment of the unconventional
monetary policy adopted by the leading central banks – the US Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of
England and the European Central Bank, on the government bond yields through the interest rate channel of
the monetary policy transmission mechanism. The research is focused on the changes of the central banks‘
key interest rates and their effects on the government bond yields of the Euro area countries, non-Euro area
Member States of the European Union, USA and Japan. The analysis covered 30 countries and the period
from January 2010 to December 2016, with the use of monthly data. For this paper the author was awarded in
the Sixth annual academic contest for the Dr. Ivanka Petkova Award, organized by the Economic Policy
Institute, at a special ceremony, held in Sofia in December 2017.
JEL Classification: E52, Е58, F30, G15; F42

І. Въведение
1. Актуалност на изследването
Глобалната финансова криза, която започна през август 2007 г. и се задълбочи след фалита на американската инвестиционна банка Lehman Brothers през септември 2008 г., засегна дълбоко финансовите пазари както в развитите, така и в развиващите се държави. Кризата се характеризира с два основни епизода – ипотечната криза в САЩ и прерастването ѝ в
дългова в Европа, чиято кулминация бе разразяването на кризата с гръцкия дълг през май
2010 г. Магнитудът на пазарните турбуленции бързо доведе до силно забавяне на реалната
икономическа активност, глобалната търговия се срина и световната икономика изпадна в
рецесия.
1
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В отговор на растящите предизвикателства водещите централни банки – Федералният
резерв на САЩ (Фед), Японската централна банка (ЯЦБ), Английската централна банка
(АЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ), намалиха основните си лихвени проценти.
Предприетите от тях промени в краткосрочните номинални лихвени проценти се пренесоха
върху реалните лихвени проценти, като по този начин се отразиха на доходността по различните видове финансови активи, на решенията за потребление, спестявания, инвестиции,
но и на работните заплати и заетостта.
Нулевата долна граница на номиналните лихвени проценти (т.нар. zero lower bound, или
ZLB) [27] обаче ограничи полето за допълнително облекчаване на паричната политика чрез
последващи понижения на ключовите лихвени проценти. Ето защо водещите централни
банки преместиха фокуса от стандартния подход за преследване на целите си за инфлация и
икономически растеж чрез промяна на основните лихвени проценти към широк набор от
нестандартни мерки и нетрадиционни програми, които промениха облика на паричната
политика, която провеждаха преди Голямата рецесия [14].
Новият курс на паричната политика на Фед, ЯЦБ, АЦБ и ЕЦБ е определен за неконвенционален. Необичайните мерки, обобщени под словосъчетанието "количествени улеснения"
(quantitative easing, или QE), включват безпрецедентна подкрепа за паричните пазари, специални кредитни програми, големи по мащаб покупки на активи и предварителни насоки
относно курса на паричната политика. На фона на спада в реалната икономика и рисковете
от дефлация краткосрочните лихвени проценти навлязоха на неизследваната отрицателна
територия. Понижаването на лихвените проценти до отрицателни стойности придобива
популярност в литературата като политика на отрицателни лихвени проценти (Zero interest
rate policy, или ZIRP).
Тези политики, които по своята природа са парични, са нетрадиционни по отношение на
инструментите, които се използват, и оперативните цели, които се преследват 1. Централните банки на САЩ, Великобритания, Япония и еврозоната прибегнаха до по-ясни предварителни насоки за курса на паричната политика и до закупуване на ценни книжа. Целта на
покупките бе да бъдат понижени лихвените проценти по дългосрочните облигации, както и
да бъдат разхлабени кредитните условия. Предназначението на бъдещите насоки (т.нар.
forward guidance) бе да излъчат сигнали за промяна в курса на политиката към поддържане
на ниски лихвени проценти за един по-продължителен период, отколкото би бил иначе при
спазване на обичайните функции на реакция на централните банки.
Влиянието на неконвенционалната парична политика се разпростира от номиналните и
реални лихвени проценти през доходността по различните видове финансови активи чрез
операциите по вливане на ликвидност, като крайната цел е да достигне и повиши икономическата активност. Докато неконвенционалната парична политика има пряк ефект върху
основните лихвени проценти, то влиянието ѝ за изменението на цените на акции, облигации
и валути е по-скоро косвено. Причината е, че нетрадиционните парични мерки нямат нито
за оперативна, нито за междинна, нито за крайна, конкретна цел промяна на цените на акциите и на валутните курсове, независимо от посоката. Сред финансовите активи ефектът е
по-силен върху доходността по дългосрочните правителствени облигации, като чрез лихвения канал на трансмисионния механизъм той се пренася върху лихвените проценти, подобрява кредитните условия и облекчава условията за финансиране. Каналът на очакванията
също оказва влияние върху тези процеси.

1

За инструментите, целите и трансмисионния механизъм на традиционната парична политика,
например, виж Младенов, М. (2015). Пари, банки, кредит, Шесто допълнено издание, Изд. "ТракияМ", С.
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Aктуалността на темата за ефектите на неконвенциалната парична политика на централните банки и приносът ѝ за преодоляването на икономическата криза и финансовите дисбаланси са безспорни. За това свидетелстват множеството международни научни форуми,
конференции и публикации, в които се повдигат тези въпроси. Още повече, че и в момента,
10 години след световната финансова криза, централните банки провеждат такава парична
политика. Проблемите, свързани със съвременната роля на паричната политика, изпъкват с
особена острота и навременност за финансово-икономическото развитие на България предвид негативното въздействие, което глобалната финансова криза оказа върху страната, и
спрямо перспективите пред присъединяването към еврозоната [12].
2. Изследователска концепция
Неконвенционалната парична политика се разпространява в различни страни и на различни пазари и действа с различна продължителност, срещайки разнообразни предизвикателства и икономически условия [26].
Централните банки в САЩ, Великобритания, Япония и еврозоната предприеха серия от
неконвенционални монетарни политики с две основни цели. Първата цел е да се възстанови
нормалното функциониране на финансовите пазари след тежките удари на глобалната финансова и икономическа криза [30]. Втората цел е предоставянето на допълнителна приспособителна парична политика при близки до нулата и отрицателни лихвени проценти. Тези
две цели са тясно свързани, тъй като и двете в крайна сметка са насочени към осигуряването на ценова и макроикономическа стабилност.
Тези мерки на паричната политика до голяма степен успяха да постигнат вътрешните си
цели и бяха особено ефективни по време на финансовата криза [11]. Като цяло функционирането на пазарите бе възстановено, а последващите рискове намаляха значително. Също
така политиките понижиха доходността по дългосрочните облигации, а в някои случаи –
кредитните спредове и валутните курсове. Благоприятно влияние има и върху ценовата
стабилност и икономическия растеж, въпреки че доказателствата за това не са съвсем категорични, имайки предвид дългите лагове и факта, че неконвенционалните мерки действат и
сега. Неконвенционалните мерки на монетарната политика на централните банки на САЩ,
Великобритания, Япония и еврозоната имат разнопосочен ефект върху останалата част от
света.
В обозримо бъдеще централните банки могат да продължат да прилагат неконвенционална монетарна политика, ако икономическите условия не се подобрят или по-лошото –
ако се влошат. Това налага нуждата от допълнително разбиране не само на ефектите от
неконвенционални мерки на паричната политика, но и на рисковете [7], които пряко и косвено пораждат чрез трансмисионния механизъм.
Основната цел на научната статия е осъществяването на анализ на влиянието на неконвенционалната парична политика на водещите централни банки върху доходността по държавните ценни книжа (ДЦК) чрез лихвения канал на нейния трансмисионен механизъм.
Обект на изследване е неконвенционалната парична политика на водещите централни
банки – ЕЦБ, Фед, АЦБ и ЯЦБ.
Предмет на изследване е промяната в основните лихвени проценти на водещите централни банки и нейното въздействие върху доходността по правителствените облигации на
държавите членки на еврозоната, страните членки на Европейския съюз (ЕС), които не са
приели еврото, САЩ и Япония. Изследването обхваща 30 страни и периода от 2010 г. до
2016 г.
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Основна теза на статията е, че неконвенционалната парична политика влияе върху доходността по правителствените облигаци, с умерен ефект на разпространение през лихвения
канал.
Основната област на темата на статията е паричната политика и теория, като обхватът се
разпростира и върху международните финанси, в т.ч. международните финансови организации, валутно-курсовите системи, международните финансови пазари. Според системата
от класификационни кодове по системата JEL темата на статията се позиционира в междудисциплинното пространство на паричната политика и теория, международните финанси,
финансовите пазари. Самият обект заема широко поле от научни изследвания, докато предметът попада в полето на паричната политика и теория. Ето защо изборът се спира на следните кодове:
Е52 – Парична политика / (цели, инструменти и въздействие);
Е58 – Централни банки и тяхната политика;
F30 – Международни финанси / Общи;
G15 – Международни финансови пазари;
F42 – Международна координация и пренос на политиката;
(JEL: E52, Е58, F30, G15; F42).
3. Методология на изследването
Методологията, която се прилага в анализа, включва:
• Теоретико-методологичен анализ, насочен към подчертаване на специфичните особености на неконвенционалната парична политика и нейния инструментариум;
• Емпиричен анализ на основните лихвени проценти на централните банки и доходността по дългосрочните ДЦК;
• Сравнителен анализ, използван за открояване на приликите и разликите в действията
на централните банки по отношение на промените в основните лихвени проценти и ефектите върху доходността по държавните ценни книжа;
• Прилагане на системен подход при анализа на лихвените проценти и доходността по
облигациите на развитите страни, от които са централните банки (САЩ, Япония, Великобритания, еврозоната), държавите членки на ЕС извън еврозоната, включително и България;
• Осъществяване на иконометрично моделиране чрез статистически софтуер EViews за
емпирично установяване на влиянието на лихвения трансмисионен канал върху доходността по държавните ценни книжа на обхванатите държави чрез конструиране на линеен иконометричен модел, чийто най-общ вид е:

Yt  0  1 X t  2t   t   t 1   t 2 ,

(1)
където:

Yt (зависимата променлива) е доходността по дългосрочните ДЦК,
X t е факторна променлива за основните лихвени проценти,
t е времето като друга факторна променлива,

t

е остатъчният компонент.

Приетият за работа риск за грешка е α = 0,05.
• Използване на генерализирания метод на най-малките квадрати (МНМК), проверка за
наличието на автокорелация и извършване на оценка на модела;
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• Прилагане на критичен анализ спрямо ефектите от провежданата неконвенционална
парична политика на водещите централни банки.
ІІ. Емпирично изследване за установяване и оценка на влиянието
на основните лихвени проценти върху лихвените проценти по държавните
ценни книжа в еврозоната, Европейския съюз, САЩ и Япония
Тази част на статията е посветена на изследването на динамиката и връзката между основните лихвени проценти и лихвените проценти по дългосрочните ДЦК, емитирани от
правителствата на държавите членки на еврозоната, страните извън еврозоната, но членки
на ЕС, САЩ и Япония. Периодът, който се изследва, е от януари 2010 г. до декември 2016
г., включително. За целта са използвани месечни данни (към края на съответния месец),
съответно – дължината на динамичните редове е 84 члена.
В литературата, посветена на неконвенционалната парична политика, съществува широк
консенсус, че мерките, насочени към увеличаване на счетоводния баланс на централните
банки, водят до спад в доходността по дългосрочните ДЦК и до ръст в цените на активите.
Голяма част от тези изследвания е съсредоточена върху влиянието на QE в САЩ върху
финансовите пазари. В свое изследване Williams (2014) [33] обединява изводите от 14 доклада. Общото заключение е, че QE програма за закупуване на активи в обем от 1 трлн. долара води до намаляване на доходността по 10-годишните ДЦК на САЩ с между 30 и 300
базисни пункта, а средният ефект представлява понижение с около 40 базисни пункта.
Сравнявайки спада в доходността с 40 базисни пункта, предизвикан от QE, с конвенционалната парична политика, то биха се постигнали подобни ефекти чрез намаляване на основния
лихвен процент с между 1,5 и 1,75 пр.п. (Chung et al. 2012 [16], Gürkaynak et al. 2005 [25]).
D‘Amico и King (2010), Doh (2010), Gagnon, Raskin, Remache и Sack (2010, 2011), Joyce,
Lasaosa, Stevens и Tong (2011), Krishnamurthy и Vissing-Jorgensen (2011, 2014) и Meaning и
Zhu (2011, 2012) изчисляват ефектите от програмите за закупуване на активи, предпирети от
Фед и АЦБ. Изследвания за Япония, като това на Ugai (2007), например, също показват, че
QE водят до спад в доходността по държавните облигации [32].
Gagnon (2011) [23] прилага подхода на изучаване на събитията, създадени от неконвенционалната парична политика, относно изменението на доходността по 10-годишните ДЦК
на САЩ след съобщени решения на Фед. Също Gagnon и други (2015) [22] обръщат внимание на измененията в курса на долара преди и след подобни съобщения отново от страна на
Фед, но разширяват анализа и с влиянието на новините върху валутните курсове и доходностите по облигациите на развиващите се пазари, като разглеждат текущите сметки на
страните, върху които се отразяват ефектите. Подходът на изучаване на събитието им показва, че промените в доходността по 10-годишните американски ДЦК върху цените на
чуждестранните финансови активи съвпадат със схващането, че добрите новини за американската икономическа активност са добри и за останалите държави. Наблюдението им
показва, че евентуалните шокове от паричната политика на Фед имат само малък ефект
върху чуждите валути, които според Gagnon са основният канал, през който паричната политика в САЩ може да повлияе на балансите по текущите сметки на други страни.
Изследванията за еврозоната поставят акцент върху разликите в ефектите за различните
страни членки на еврозоната и върху спредовете между доходността по държавните облигации. Например, Falagiarda и Reitz (2015) [20] се фокусират върху ефектите върху спреда
между държавните облигации на страните от еврозоната, като анализират над 50 съобщения
от ЕЦБ (пресконференции, прессъобщения и речи) между януари 2008 г. и септември 2012 г. Те
откриват, че изявленията на ЕЦБ намаляват спредовете между доходността по облигациите
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на Германия и доходността по държавните облигации в Испания, Италия, Ирландия, Португалия, но с изключение на Гърция.
Разширявайки времевата рамка на Fratzscher и други (2016) [21], Briciu и Lisi (2015) [15]
взимат предвид влиянието на седем програми и мерки на ЕЦБ, въведени между октомври
2008 г. и януари 2015 г., върху финансовия сектор и финансовите условия като цяло. Един
от основните изводи е, че Програмата за закупуване на активи (Asset Purchase Programme,
или APP) на ЕЦБ [8], обявена през януари 2015 г. и стартирала през март 2015 г., има найсилно влияние върху курса на еврото, както и значителен ефект в посока намаляване на
доходността по обхванатите в анализа дългосрочни ДЦК. Например, обявяването на APP
води до поевтиняване на еврото с 3,5% спрямо долара, с 3,66% спрямо йената и с 2,48%
спрямо британския паунд. Въздействието върху доходността се различава в зависимост от
програмата, която е обявена. Тенденцията обаче е след новина за нова мярка доходността
по облигациите на държавите от периферията на еврозоната да намалява и да се увеличава в
ядрото й. Например, съобщенията водят до спад с до 66 базисни пункта на доходността по
10-годишните ДЦК в Италия и Испания, но след определени изявления се наблюдава и спад
с до 40 базисни пункта. От друга страна доходността по 10-годишните ДЦК на Германия се
увеличава с до 34 базисни пункта, но и намалява с до 17 базисни пункта в определени случаи.
Andrade и други (2016) [13] се фокусират върху ефектите от APP на ЕЦБ, но не взимат
предвид предприети по-рано неконвенционални мерки на нейната паричната политика. Те
също откриват значителни и продължителки ефекти от APP върху доходността по държавните облигации и цените на акциите на банки с голям дял на държавните ценни книжа в
активите. Авторите използват общ равновесен модел (general equilibrium model) и сравняват
ефектите от APP с мерки на конвенционалната парична политика. Те заключават, че APP
има ефект, подобен на понижение на основния лихвен процент със 100 базисни пункта.
В свои публикации Българска народна банка (БНБ) (2014, 2015, 2016) описва процеса по
нормализиране на паричната политика в САЩ [5] и предприетите от ЕЦБ [2,3,4] нестандартни мерки на паричната политика, включително и по програмата на ЕЦБ за закупуване на
активи на публичния сектор на вторичните пазари (Public Sector Purchase Programme, или
PSPP) [1].
Като цяло, изследванията са все по-разнообразни с оглед новия набор от неконвенционални мерки, ефектите, които имат за цел да изследват, множеството макроикономически и
финансови показатели, които не са обхванати, и сложните иконометрични модели, които се
конструират. Ако трябва изводите от отделните изследвания да бъдат обобщени, неконвенционалните мерки на паричната политика на водещите централни банки имат значителни
ефекти върху широк набор от променливи за финансовите пазари. Размерът на ефектите до
голяма степен зависи от вида на различните програми и използвани модели.
В настоящата научна статия иконометричното моделиране за емпирично установяване
на влиянието на лихвения трансмисионен канал върху доходността по ДЦК на обхванатите
държави се осъществява чрез конструиране на линеен иконометричен модел, чийто найобщ вид е:

Yt  0  1 X t  2t   t   t 1   t 2 ,

(2)
където:

Yt (зависимата променлива) е доходността по дългосрочните ДЦК на съответната държава,
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X t е факторна променлива за основните лихвени проценти,
t е времето като друга факторна променлива,

t

е остатъчният компонент.

Както е известно от статистическата литература, при използването на корелационния
анализ за изследване на връзките между динамичните редове е възможно да се появи т.нар.
фалшива корелация. Това явление се поражда от обстоятелството, че два изследвани динамични реда могат да имат сходна тенденция на развитие и реално трети страничен фактор
да оказва влияние върху доходността по държавните облигациии и основните лихвени проценти, а между тях да няма толкова силна връзка, колкото показва коефициентът на корелация (за повече информация виж Величкова (1981) [6], Мишев и Гоев (2010) [9]). Ето защо,
за да се избегне появата на фалшива корелация, в иконометричния модел за връзката между
доходността по ДЦК и основните лихвени проценти, е включено времето като допълнителен фактор.
При моделирането е използван генерализираният метод на най-малките квадрати
(МНМК), извършена е проверка за наличието на автокорелация, както и оценка на моделите
за съответните страни. В изложението присъства информация за оценките на моделите по
МНМК и за получените автокорелацинни коефициенти и автокорелограми на случайния
компонент само за някои държави, за да се открои принципът на работа, тъй като стъпките
при моделирането са аналогични. Във всяка точка обаче е направен общ извод за получените резултати от обхванатите в анализа група страни.
В приложението са поместени графики, позволяващи да се открои и сравни динамиката
на доходността по ДЦК на обхванати в анализа страни за периода от 2010 г. до 2016 г.,
включително. Приложението съдържа и графики с промените на основните лихвени проценти на водещите централни банки.
1. Влияние на основния лихвен процент в страните от еврозоната
В тази част на статията е направен емпиричен анализ на динамиката и връзката между
основните лихвени проценти и доходността по дългосрочните ДЦК, емитирани от правителствата на страните членки на еврозоната – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия,
Словакия, Словения, Финландия и Франция. Иконометричен модел за Естония не е конструиран, поради това, че не се събират подобни статистически данни. Съответно – обхванати
са 18 държави членки на еврозоната. Периодът, който се изследва, е от януари 2010 г. до
декември 2016 г., включително.
Доходността по дългосрочните ДЦК на страните членки на еврозоната в разработения
иконометричен модел е представена като зависимата променлива

Yt , а фактори са лихве-

ният процент на междубанковия овърнайт паричен пазар в еврозоната EONIA (Euro
OverNight Index Average), обозначен с

X t , и времето, отбелязано с t. За факторна променли-

ва, отнасяща се до лихвените проценти, е избрана EONIA, тъй като при първоначалните
тестове с лихвения процент по основните рефинансиращи операции на ЕЦБ не са постигнати надеждни резултати.
От получените резултати могат да се направят няколко извода. На първо място може да
се приеме, че разработените иконометрични модели за държавите членки на еврозоната са
адекватни. Това се потвърждава от извършения F-тест за всички страни, при който Prob (Fstatistic) < α, при α = 0,05. В моделите за всички държави е осъществена и проверка за нали314

чие на серийна автокорелация, т.е. дали съществува автокорелация в остатъчния компонент

 t . Това е извършено чрез изчисляването на автокорелацинните коефициенти, построяване
и тълкуване на автокорелограми на

 t . Резултатите показват, че автокорелационнните кое-

фициенти за всички държави членки на еврозоната имат малки стойности и не са статистически значими. Направените тестове дават основание да се приеме, че конструираните иконометрични модели са коректни и резултатите са достоверни.
Иконометричните модели имат много висока обяснителна способност. Обобщените резултати за държавите членки на еврозоната показват, че между 94% и 98% от измененията в
доходността по ДЦК на държавите могат да се обяснят с промяната в нивата на EONIA и с
течение на времето.
В общия случай са проверени хипотезите, при които времето и EONIA оказват статистически значимо влияние, ако полученото равнище на значимост (prob.) е значително пониско от приетия риск за грешка α, и обратното – ако не оказват влияние, което се потвърждава или отхвърля, ако полученото равнище на значимост (prob.) е по-високо от приетия
риск за грешка α. В тази връзка резултатите показват, че лихвеният индекс на междубанковия пазар в еврозоната във всички случаи и времето за една трета от случаите не са статистически значими. Зад този извод стоят няколко причини, измежду които:
 Нарушеното функциониране на междубанковия паричен пазар в еврозоната, вследствие на финансовата и впоследствие – на дълговата криза в Европа, попадащи в разглеждания период 2010-2016 г.;
 Липсата на активно предлагане на ресурси на междубанковия паричен пазар в еврозоната;
 Високата ликвидност на банките от еврозоната, поради която не изпитват нужда от
привличане на ресурси през междубанковия пазар, което води и до ниско търсене;
 Ниските лихвени нива на EONIA, включително преминаването им на територията на
отрицателните лихвени проценти;
 Предоставяните от ЕЦБ кредити на банките от еврозоната при много ниски и нулеви
лихвени проценти чрез специфичните кредитни програми;
 Предприетите от ЕЦБ количествени улеснения [8], в основата на които стоят покупките на ДЦК на държави членки от еврозоната на вторичния пазар, които с течение
на времето оказват влияние върху доходността по държавните облигации в посока
нейното намаление;
 Времето не оказва статистическо значимо влияние върху доходността по ДЦК на
Гърция, Кипър, Испания, Ирландия, Португалия и Словения – част от държавите, засегнати най-тежко от дълговата криза в еврозоната, с ограничен достъп до международните капиталови пазари, какъвто най-често е имала Гърция, например.
Резултатите от иконометричните модели показват още, че при фиксирани стойности на
EONIA доходността по дългосрочните ДЦК на държавите членки на еврозоната би се понижила в интервала от -0,13 до -0,050 пр.п. месечно. Обобщените резултати са поместени в
Таблица 1.
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Таблица 1
Обобщени резултати от разработените иконометрични модели
за държавите членки на еврозоната (по азбучен ред)
Държава/
Критерий

Австрия
Белгия
Германия
Гърция
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Португалия
Словакия
Словения
Финландия
Франция

% от измененията в доходността по ДЦК,
обяснени
с EONIA
и времето
98%
98%
98%
90%
97%
97%
97%
94%
98%
97%
98%
99%
98%
97%
98%
97%
98%
98%

Статистически
значимо
влияние на
EONIA

Статистически
значимо
влияние
на времето

При фиксирани
стойности на EONIA
всеки месец доходността по ДЦК се
очаква да намалява с
(пр.п.)
НЕ
ДА
-0,042758
НЕ
ДА
-0,046402
НЕ
ДА
-0,03378
НЕ
НЕ
Не е конструиран модел поради липса на данни
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
-0,040361
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
-0,132704
НЕ
ДА
-0,077393
НЕ
ДА
-0,040185
НЕ
ДА
-0,048397
НЕ
ДА
-0,034371
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
-0,048351
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
-0,034428
НЕ
ДА
-0,038828

Източник: собствени изчисления

2. Влияние на основния лихвен процент в страните извън еврозоната,
но членки на Европейския съюз
В тази част е извършен емпиричен анализ на динамиката и връзката между основните
лихвени проценти и лихвените проценти по дългосрочните ДЦК, емитирани от правителствата на страните членки на ЕС, които не са членки на еврозоната – България, Дания, Обединеното кралство, Полша, Румъния, Хърватия, Чехия, Унгария и Швеция. Периодът, който се
изследва, е от януари 2010 г. до декември 2016 г.
Доходността по дългосрочните ДЦК на страните извън еврозоната, но в ЕС, в разработения иконометричен модел е представена като зависимата променлива Yt , а фактори са
EONIA, обозначен с Xt , и времето, отбелязано с t. Факторната променлива за лихвените
проценти в модела за България е основният лихвен процент.
Разработените иконометрични модели за държавите членки на ЕС извън еврозоната са
адекватни. Това се потвърждава от извършения F-тест за всички страни, проверката за наличие на серийна автокорелация, изчисляването и тълкуването на автокорелацинните коефициенти, т.е. при следване на същите стъпки, както в т.1 на раздел II.
Обобщените резултати от разработените иконометрични модели за държавите членки на
ЕС, които са извън еврозоната, показват, че между 95% и 98% от измененията в доходност-
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та по ДЦК на държавите могат да се обяснят с промяната в нивата на EONIA и с течение на
времето. Резултатите от иконометричните модели показват още, че при фиксирани стойности на EONIA доходността по дългосрочните ДЦК на държавите би се понижила в интервала
от -0,025 до -0,068 пр.п. месечно. Получените резултати за България показват, че при увеличаване на основния лихвен процент с 0,1 пр.п., доходността по дългосрочните ДЦК, емитирани от българското правителство, при равни други условия, ще се увеличи с 0,37 пр.п.
При фиксирани стойности на основния лихвен процент всеки месец лихвеният процент по
дългосрочните ДЦК на българското правителство се очаква да намалява с 0,04 пр.п. Обобщените резултати за държавите членки на ЕС извън еврозоната са поместени в Таблица 2.
Таблица 2
Обобщени резултати от разработените иконометрични модели за държавите членки на ЕС,
които са извън еврозоната (по азбучен ред)
Държава/
Критерий

България
Великобритания
Дания
Полша
Румъния
Унгария
Хърватия
Чехия
Швеция

% от
измененията в
доходността по
ДЦК, обяснени
с EONIA и времето

Статистически
значимо
влияние на
основния
лихвен процент/
EONIA

Статистически
значимо
влияние на
времето

97%
95%
97%
97%
97%
97%
97%
98%
97%

ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

При фиксирани
стойности на
основния лихвен
процент/EONIA
всеки месец
доходността по ДЦК
се очаква
да намалява с (пр.п.)
-0,042758
-0,025173
-0,033975
-0,041581
-0,067108
-0,068021
-0,042687
-0,049697
-0,030479

Източник: собствени изчисления

3. Влияние на основния лихвен процент в САЩ
Настоящата точка е посветена на анализа на динамиката и връзката между лихвените
проценти по федералните фондове и доходността по дългосрочните ДЦК на най-голямата
икономика в света – САЩ. Доходността по американските правителствени облигации е
представена като зависимата променлива Yt , а фактори са лихвените проценти по федералните фондове, обозначен с Xt , и времето, отбелязано с t.
Моделът е оценен по генерализирания метод на най-малките квадрати. Разработеният
иконометричен модел е адекватен. Това се потвърждава от F-теста – Prob (F-statistic) < α,
при α = 0,05. Освен това моделът има много висока обяснителна способност – R2 = 0,9. Това
означава, че 90% от измененията в лихвения процент по дългосрочните ДЦК на американското правителство могат да се обяснят с изменения на двата фактора – лихвеният процент
по федералните фондове и времето.
В допълнение може да се каже, че времето оказва статистически значимо влияние, тъй
като полученото равнище на значимост (prob.) е значително по-ниско от приетия риск за
грешка α, но лихвеният процент на Фед не оказва влияние.
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Извършена е проверка за наличие на серийна автокорелация, т.е. дали съществува автокорелация в остатъчния компонент

 t . Това е направено чрез изчисляването на автокоре-

лацинните коефициенти и построяването на автокорелограмата на

t ,

като резултатите

показвват, че първите автокорелационнни коефициенти имат малки стойности и не са статистически значими.
Тъй като единият параметър пред факторите в модела може да се приеме за статистически значим, то може да бъде интерпретиран. От получените резултати може да се направят
следните два извода:
1. Лихвените нива на Фед не оказват стастически значимо влияние на доходността по
дългосрочните ДЦК на американското правителство.
2. При фиксирани стойности на лихвения процен на Фед всеки месец лихвеният процент
по дългосрочните ДЦК на правителството на САЩ се очаква да намалява с 0,015584 пр.п.
4. Влияние на основния лихвен процент в Япония
Япония е третата по големина икономика в света по БВП, а нейната централна банка
провежда нетрадиционна парична политика от около две десетилетия, което подчертава
значението ѝ за влиянието на неконвенционалните мерки. Изследването продължава с разработен модел на лихвения процент по дългосрочните ДЦК, емитирани от правителството
на Япония, което е представено като зависимата променлива

Yt , а фактори са X t – основ-

ният лихвен процент на Японската централна банка, и времето – t. От получените резултатите от оценката на модела по генерализирания метод на най-малките квадрати могат да се
направят няколко извода:
На първо място може да се приеме, че разработеният иконометричен модел и за Япония
е адекватен. Това се потвърждава от F-теста – Prob (F-statistic) < α, при α = 0,05. Освен това
моделът има много висока обяснителна способност – R2 = 0,98. Това означава, че 98% от
измененията в лихвения процент по дългосрочните ДЦК на Япония могат да се обяснят с
изменения на двата фактора – лихвеният процент на ЯЦБ и времето.
В допълнение може да се каже, че както лихвеният процент на ЯЦБ оказва статистически значимо влияние, тъй като полученото равнище на значимост (prob.) е значително пониско от приетия риск за грешка α, така също и времето оказва статистически значимо влияние.
Осъществена е проверка за наличие на серийна автокорелация, т.е. дали съществува автокорелация в остатъчния компонент

t .

Както при дружите държави, това е направено

чрез изчисляването на автокорелацинните коефициенти и построяването на автокорелограмата на

 t , като резултатите показвват, че първите автокорелационнни коефициенти имат

малки стойности и не са статистически значими.
Тъй като и двата параметъра пред факторите в модела за Япония могат да се приемат за
статистически значими, то може да бъдат интерпретирани. От получените резултати може
да се направят следните два извода:
1. Лихвените нива на ЯЦБ оказват стастически значимо влияние върху доходността по
дългосрочните ДЦК, емитирани от правителството на Япония. При равни други условия 1
процентен пункт увеличение на лихвените нива би довело до увеличение на доходността по
ДЦК с 0,71 пр.п.
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2. При фиксирани стойности на лихвения процент на ЯЦБ всеки месец лихвеният процент по дългосрочните ДЦК, емитирани от правителството на Япония, се очаква да намалява с 0,014950 пр.п.
ІІІ. Заключение
Имайки предвид, че решенията по паричната политика изискват време, докато подействат върху реалната икономика, пълните ефекти от неконвенционалните мерки върху макроикономическите условия все още не са се материализирали изцяло. В тази връзка е заключението на Gambacorta, Hofmann и Peersman (2012), според които е предизвикателство откриването на подходящ иконометричен модел за анализ на макроикономическите ефекти от
мерките на централните банки, насочени към увеличаване на техните баланси, в периода на
криза, когато лихвените проценти достигат нулевата долна граница [24].
Все пак обаче, приспособяването във финансовите условия, чрез което работи трансмисионният механизъм на паричната политика, дава обнадеждаващи сигнали. Така например,
от юни 2014 г. се наблюдава тенденция на значително понижаване на доходността по 10годишните суверенни облигации в еврозоната, като същевременно, лихвените проценти по
кредитите, отпускани от банките за фирмите в еврозоната, намаляват. ЕЦБ отчита подобрение в условията за отпускане на кредити и ръст на търсенето на нови кредити при всички
категории, което е в подкрепа на очакванията за възстановяване на кредитния растеж в еврозоната [19].
По отношение на статистическия анализ за влиянието на промените в основните лихвени проценти на централните банки върху доходността по правителствените облигации на
държавите от еврозоната, страните членки на ЕС, които не са в еврозоната, САЩ и Япония,
могат да се направят следните изводи: в някои държави измененията в ключовите лихвени
проценти и времето оказват статистически значимо влияние върху доходността по дългосрочните ДЦК; в други изследвани държави – измененията в ключовите лихвени проценти и
времето не оказват огромно влияние. Като цяло, при равни други условия, в зависимост от
разглежданата страна при увеличение на лихвените нива с 1 пр.п. или при фиксирани стойности всеки месец доходността по ДЦК би се изменила в интервала от -0,02 пр.п. до 0,7
пр.п.
Що се отнася само до страните членки на еврозоната – при фиксирани лихвени нива доходността по дългосрочните ДЦК би се понижила в интервала от -0,13 пр.п. до -0,050 пр.п.
месечно. За част от държавите, засегнати най-тежко от дълговата криза като Гърция, Кипър,
Испания, Ирландия, Португалия и Словения, EONIA и времето не оказват значимо влияние
върху доходността по техните дългосрочни ДЦК. Само за Италия доходността по държавните облигации би намаляла с -0,04 пр.п.
При държавите членки на ЕС, но които не са част от еврозоната, при увеличение на лихвените нива с 1 пр.п. доходността по дългосрочните държавни ценни книжа би се изменила
в интервала от -0,068 пр.п. до -0,025 пр.п. Само в България при фиксирани стойности на
основния лихвен процент всеки месец лихвеният процент по дългосрочните ДЦК у нас се
очаква да намалява с 0,04 пр.п. В допълнение може да се каже, че основният лихвен процент и времето оказват статистически значимо влияние.
При САЩ и Япония едно увеличение на лихвените проценти с 1 пр.п. доходността по
техните дългосрочни облигации би се изменила с -0,016 пр.п. и +0,71 пр.п., съответно.
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Приложения
Приложение № 1. Доходност по ДЦК по държави за периода 2010-2016 г.
Графика 1.
Доходност по ДЦК на Германия, Франция, Холандия и
Великобритания за периода 2010-2016 г.
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Графика 2.
Доходност по ДЦК на Ирландия, Гърция, Испания, Италия и
Португалия за периода 2010-2016 г.
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Заб.: Заради затварянето на пазарите в Гърция данни за юли 2015 г. не са налични.

Графика 3.
Доходност по ДЦК на България, Чехия, Унгария, Полша и Румъния
за периода 2010-2016 г.
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Графика 4.
Доходност по ДЦК на САЩ и Япония за периода 2010-2016 г.
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Приложение № 2. Основни лихвени проценти на централните банки
Графика 5.
Основни лихвени проценти на ЕЦБ
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Графика 6.
Основен лихвен процент на АЦБ
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Графика 7.
Основен лихвен процент на ЯЦБ
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Графика 8.
Ефективен лихвен процент по федералните фондове в САЩ
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ИНВЕСТИЦИИТЕ – ФАКТОР ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ВРЪЗКАТА
МЕЖДУ ПУБЛИЧНИЯ ДЪЛГ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
докторант Величка Николова1,
катедра "Икономикс", УНСС

Резюме
Настоящата статия цели да представи различни теоретични и емпирични възгледи за инвестициите
в светлината на връзката публичен дълг – икономически растеж. Ролята на инвестициите е анализирана чрез теорията за дълговото пренасищане, използването на публичен дълг с инвестиционно предназначение и отражението на външния дълг върху икономическия растеж.
Abstract
The following article presents various theoretical and empirical views on the investment in the light of the
relationship public debt – economic growth. The role of the investment is analyzed by the debt overhang
theory, the use of public debt with investment purpose and the impact of the external debt on economic
growth.

Въведение
В емпиричните и теоретични изследвания, посветени на държавния дълг и икономическия растеж, не се дава еднозначен отговор на въпроса по какъв начин държавният дълг
оказва влияние върху икономическия растеж. Независимо дали публичният дълг е пречка
или генератор за икономически растеж, следва да се обърне внимание на това, че "връзката
между дълга и растежа е хетерогенна в различните страни и времеви периоди"[15]. Проведените емпирични изследвания се различават помежду си по включените в тях страни, използваните емпирични модели, както и по времевия обхват. "Не съществува проста връзка
между дълга и растежа … съществуват множество фактори, които имат значение за растежа
на една страна и състоянието на дълга."[11] За да се изгради цялостен модел, който да спомогне за ясното определяне на типа на връзката между изследваните променливи, от значение е да се анализират факторите, които да могат да послужат като междинни/помощни
звена. В ролята на такъв фактор биха могли да се използват инвестициите.
Постигането на икономически растеж може да се разгледа в контекста на връзката между дълга и инвестициите. Механизмите, посредством които могат да се обвържат дълга,
инвестициите и растежа намират отражение в три групи теоретико-емпирични възгледи. П.
Кругман[13], С.Клаесенс, Е.Детрагиаче, Р.Канбур, П.Уикам[6], Х.Хюизинга и Дж.Сакс[17],
А.Деспанде[8], А.Фосу[9], К.Патило, Х.Поирсън и Л.Ричи[16] поставят акцент върху "дълговото пренасищане". Б.Клементс, Р.Батачария и Т.Нгуен[7] се стремят да покажат възможно ли е правителственият дълг да изтласка инвестиции. К.Чечерита, Ф.Ротър и Х.Халет[4],
Е.Бафи, А.Берг, К.Патило, Л.Занна и Р.Портило[3], А.Абиад, Д.Фуркери и П.Топалова[2]
разглеждат инвестициите (публични и частни) като водещ канал, с помощта на който публичният дълг оказва влияние върху икономическия растеж. Взимайки под внимание първата и втората група концепции е необходимо да се уточни, че в научната литература често се
1
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слага знак за равенство между въздействието на дългото пренасищане върху икономическия
растеж и влиянето на изтласканите частни инвестиции върху икономическия растеж. Необходимо е да се отбележи обаче, че изброените по-горе ефекти не са еквиваленти и това проличава от изследване на С.Клаесенс, Е.Детрагиаче, Р.Канбур, П.Уикам[6]. В проведеното
проучване ярко се проличава наличие на разлика между понятията размер на дълга и последствия за икономиката на една страна от обслужването на дълга.
Дългово пренасищане
Отличителна черта на привържениците на споменатата първа група от теоретични възгледи е, че дълговото пренасищане се разглежда като източник на забавяне на икономическия растеж и причина за отдръпване на частните инвеститори. Съществуването на огромен
по своя размер натрупан правителствен дълг неминуемо поражда необходимостта от генерирането на нов дълг, който да се използва за покриване на лихвените плащания по стария.
В свое теоретично по своя характер изследване, П. Кругман[13] посочва, че дълговото пренасищане се получава тогава, когато натрупаният дълг е твърде голям по размер и кредиторите са скептични по отношение на неговото бъдещо изплащане. Дълговата криза в Мексико от 1982г. е доказателство за регистрирани високи равнища на дълг, които се превръщат в
пречка пред възможностите за инвестиране. Именно тази криза се свързва с придобиването
на все по-голяма популярност на хипотезата за непогасения дълг. Тя намира ярко отражение в изследване[12] на МВФ от 1989г. Разбирането за дългово пренасищане според МВФ
се отличава от възгледите на Кругман. В определението, посочено в доклада на МВФ, не се
набляга толкова върху самия размер на външния дълг. Вниманието се насочва върху това,
че решенията за производство и инвестиране са по-скоро песимистични в резултат на липсата на ресурс, с който да се покрият в определен срок изискуемите плащания по дълга.
Анализирайки двете определения за дълговото пренасищане, би могло да се стигне до извода, че номиналното изражение на дълга само по себе си не следва да се разглежда като
проблем. Затрудненията за една икономика произтичат от ненавременното обслужване на
дълга.
Отправен момент в концепцията за дългово пренасищане е обвързването на разходите
по обслужването на дълга с растежа. Според С.Клаесенс, Е.Детрагиаче, Р.Канбур,
П.Уикам[6], когато плащанията по дълга са малки по размер, в икономиката на една страна
остават средства, които могат да се използват с инвестиционно предназначение. От своя
страна, дълговото пренасищане се получава тогава когато една държава не е в състояние да
погасява своя дълг. При това положение инвеститорите губят интерес да влагат своите
средства, знаейки че възвръщаемостта от инвестициите в дадена икономика ще се използват
за плащания по дълга. Отрицателните последствия за икономиката, в резултат на дълговото
пренасищане, проличават от изследване на Х.Хюизинга и Дж.Сакс[17]. Опирайки се на
проведеното проучване, могат ясно да се откроят три основни причини са неефективност.
Първата от тях е, че дълговото пренасищане води до необходимостта от непрекъснато предоговаряне на дълга. Това в повечето случаи е скъпо струващо и отнема доста време. Втората причина е логично следствие от първата, скъпото предоговаряне на дълга има за резултат подриване на търговските споразумения между кредиторите и длъжниците и води до
по-високи разходи по обслужването на дълга. Третата причина разглежда дълга като "тежък
данък върху икономическата реформа". Провеждането на икономическа реформа може да
се окаже трудна за изпълнение задача. Основната опасност тук е, че управляващите изпитват известни страхове, когато предприемат провеждане на определена икономическа реформа. Причината е, че всяка една промяна неимоверно засяга интересите на определен
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кръг от хора, в резултата на това, управляващите се страхуват, че могат да станат по-малко
атрактивни в лицето на своите избиратели.
Идеята за дълговото пренасищане е отразена графично с помощта на дълговата крива на
Лафер. С.Клаесенс[5] използва теорията за дълговата крива на Лафер в подкрепа на идеята
за опрощаването на дълговите задължения, стигайки до извода, че "ако една държава е на
погрешната страна на дълговата крива на Лафер, едно намаление в номиналната стойност
на предстоящите плащания по дълга, води до увеличение в пазарната стойност на предстоящите вземания и по този начин се облагодетелстват кредиторите. Ако една държава обаче
е на правилната страна на дълговата крива на Лафер, опрощаването на дълга няма да увеличи неговата пазарна стойност, в резултат на което кредиторите ще са на загуба."[5] Оказва
се, че опрощаването на дълга е в интерес на кредиторите само когато длъжникът се намира
в грешната страна на дълговата крива на Лафер.
С. Клаесенс обосновава от какво зависи пазарната стойност на дълга, посочвайки, че тя е
функция от номиналната стойност на предстоящите плащания по дълга и набор от променливи, които изразяват кредитоспособността на една страна. Към тези променливи се включват съотношението номинална стойност на дълг към износ и среден темп на износа през
последните пет години. Използвайки описаните променливи за изчисление на пазарната
стойност на дълга, С.Клаесенс установява, че от общо двайсет и девет силно задлъжнели
страни (предимно от Латинска Америка и Африка), пет се намират от грешната страна на
дълговата крива на Лафер (Боливия, Судан, Перу, Замбия и Никарагуа). Въпреки че в изследването участват силно задлъжнели страни, повечето от тях се намират от правилната
страна на дълговата крива. Независимо от мястото, което изследваните страни заемат на
дълговата крива, С.Клаесенс прави важна препратка към връзката между дълга, инвестициите и растежа. От една страна, търси се причината, поради която една страна не инвестира
достатъчно. Ако липсата на инвестиционна активност се крие в ограничените ресурси, с
които разполага държавата, то за да може да се създадат възможности за растеж на икономиката, се препоръчва на страната да се предоставят ликвидни средства. В случай че огромното дългово бреме е в основата на влошените инвестиционни намерения, то се отправят
препоръки за намаляване на бъдещите плащания по дълга. От друга страна, загатва се за
постигането на дългово облекчение с помощта на различни суапови сделки, които да възвърнат стимула за инвестиране. Необходимо е да се уточни, че проведеното от С.Клаесенс
изследване в областта на дълговата крива на Лафер, страда от някои слабости. В проучването участие взимат силно задлъжнели страни, чиито индивидуални особености не се отчитат
при изчисляване на пазарната стойност на дълга. В разписания модел не се взема под внимание структурата на дълга, а също така и какъв е делът на краткосрочния и дългосрочния
дълг в общия дълг. Критично следва да се осмислят и използваните показатели за кредитоспособност (номинална стойност на дълг към износ и среден темп на износа през последните
пет години). Подходящ измерител за способността на една страна да изплати своите задължения може да бъде показателят лихвени плащания по дълга към БВП. С помощта на съотношението лихвени плащания по дълга към БВП би могла да се оцени каква е тежестта
върху икономиката на една страна от разходите по обслужването на дълга, както и да се
оцени устойчивостта на дълга. От значение също така е да се оцени и влиянието на политическата среда. Тук се визират фактори като политическа стабилност, а защо не и готовност
на едно правителство да предприеме навременни действия с цел безпрепятствено изплащане на изискуемите дългови задължения.
През призмата на дълговата крива на Лафер, П.Кругман[14] също анализира връзката
между номиналната стойност на дълга и очакваните плащания по него. Необходимостта от
изплащане на огромни по размер дългови задължения съвсем логично се очаква да повлекат
след себе си допълнително данъчно облагане. Това от своя страна може да се разглежда
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като пречка пред инвеститорите. За разлика от С.Клаесенс, който набляга на това, че е възможно една държава да се намира от "правилната" или от "грешната" страна на дълговата
крива на Лафер, П.Кругман стига до извода, че в практиката е много трудно да се установи
къде точно е позиционирана държавата. Нещо повече, за силно задлъжняла страна като
Боливия например няма съмнение, че се намира в грешната част от дълговата крива, но за
да се определи мястото на останалите длъжници е въпрос на предположения. Намаляването
на дълга се разглежда като постижимо чрез провеждане на суапови сделки. Във възгледите
на П.Кругман дали кредиторите ще се облагодетелстват от суаповите сделки зависи от това
къде е позициониран длъжникът върху дълговата крива на Лафер. Дълговата крива на Лафер е полезен инструмент за графична интерпретация на дълговото пренасищане. Това е
така, защото благодарение на кривата е възможно да се оцени какво място заема страната
длъжник и дали позицията е изгодна. От гледна точка на кредиторите, кривата е от съществено значение, тъй като им позволява да преценят кога им е от полза да опростят част от
дълга на силно задлъжнелите държави.

Реално осъществени плащания по
дълга
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Източник: Авторизирана по Минасян, Г. (2004). Външен дълг. Теория, практика, управление, Издателство Сиела, 35-36 и Claessens, S. (1990). The debt Laffer Curve: Some Estimates, World
Development, 18 (12), 1671-1673.
Фигура 1. Дългова крива на Лафер

С помощта на дълговата крива на Лафер може да се установи нагледно дали са налице
проблеми при обслужването на правителствения дълг. По абсцисната ос на Фигура 1 място
намират текущите изискуеми плащания по дълга, които следва да се покрият от странатадлъжник. По ординатната ос са поместени реално осъществените плащания по дълга. Когато дълговата крива на Лафер съвпада с 45°-та линия, то това означава, че изискуемите пла330

щания по дълга са равни на реално направените плащания от страната-длъжник, т.е. може
да се заключи, че не са налице проблеми при обслужването на дълга. Това може да се илюстрира с т. Z на Фигура 1. Когато обаче са налице високи равнища на публичен дълг и затруднения при неговото погасяване, то се наблюдава т.нар. извиване на кривата и е налице
отдалечаване от 45°-та линия. Това се илюстрира чрез т. Х и т. Y от Фигура 1. В ляво от т. Y
може да се твърди, че изискуемите плащания по дълга не надвишават значително реално
осъществените плащания т.е. дълговото натоварване не е твърде голямо. В резултат на това
може се заключи, че държавата-длъжник се намира от правилната страна на дълговата крива. Не така стоят нещата обаче, когато е налице преместване надясно от т. Y. При това положение, текущите изискуеми плащания по дълга значително започват на надвишават реалните възможности на държавата-длъжник да ги изплаща. Дълговото натоварване става
твърде голямо, оказва се, че държавата-длъжник е от грешната страна на кривата на Лафер.
Опирайки се на така илюстрираната крива на Лафер, то може да се стигне до извода, че
да се намира една държава от правилната страна на спомената крива означава, че са създадени условия за добра инвестиционна среда, която е логична предпоставка за ускоряване на
икономическия растеж и безпроблемно обслужване, както на вътрешния, така и на външния
правителствен дълг.
Дълговата крива на Лафер може са се разглежда като своеобразен резултат от провежданата дългова политика. Съществува обаче и друг инструмент, който би могъл да обвърже
провежданата дългова политика и отражението ѝ върху икономическия растеж. Това е
именно т.нар. "дългова крива на икономическата динамика"[1]. Тя е представена графично
на фигура 2.
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Фигура 2. Дългова крива на икономическата динамика
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Дълговата крива на икономическата динамика задава зависимост между показателя нетна настояща стойност на дълга към износа и принос на дълга към годишния принос на БВП.
Движейки се надясно до т. М по кривата, могат да се забележат желани състояния в икономиката. Те са свидетелство за това, че с нарастване на показателя нетна настояща стойност
на дълга към износа, се наблюдава повишен принос на дълга към приноса на икономическия растеж. Разстоянието от т. М до т. N по дълговата крива на икономическата динамика
като цяло не е благоприятно за икономиката, но все още съществуват предпоставки за наличие на принос на дълга към растежа. Не така стоят нещата обаче надясно от т. N. Увеличаването на нетната настояща стойност на дълга към износа не води до принос на дълга към
растежа. Разположеният по абсцисната ос показател нетна настояща стойност на дълга към
износа отразява способността на една страна да обслужва поетия от нея дълг или с други
думи това е индикатор, който свидетелства за степента на дългово натоварване.
В своя оригинален вариант дълговата крива на икономическата динамика е конструирана като под понятието дълг се разбира – външен дълг. За да се онагледи графично въздействието на правителствения дълг като цяло (външен + вътрешен дълг) би могла да се построи
нова крива. По този начин ще се покаже графично какво е влиянието на държавния дълг
върху икономическия растеж. Така например, ако се предположи, че нетната настояща
стойност на държавния дълг към износа не води до генериране на принос на държавния
дълг към растежа, това може да е сигнал например, че плащанията по дълга са твърде големи. Ето защо се изисква заделяне на значителен ресурс от държавния бюджет за покриване
на тези плащания. Това от своя страна би означавало, че се редуцират публични разходи,
които биха могли да се разглеждат като ускорител на растежа, като например капиталовите
разходи.
А.Деспанде[8] и А.Фосу[9] подкрепят хипотезата за дългото пренасищане, проверяват я
емпирично и стигат до заключението, че дълговото бреме e породено от невъзможността
държавите да покриват своите плащания по дълга. Това от своя страна води до песимистични инвестиционни очаквания и невъзможност за постигане на икономически растеж. Инвеститорите са демотивирани, поради това, че голяма част от получените приходи от износ и
производство се използват за покриване на плащанията по дълга. Според А.Деспанде, икономическият растеж би бил постижим само ако една част от дълговото бреме се отпише.
Въпреки, че в свое изследване К.Патило, Х.Поирсън и Л.Ричи[16] потвърждават наличието
на отрицателна връзка между външния дълг и икономическия растеж, то тяхното проучване
се отличава от останалите изследвания в областта на хипотезата за дълговото пренасищане
по няколко отправни момента. Учените стигат до извода, че инвестициите не бива да се
разглеждат като единствения фактор, посредством който външният дълг може да има отрицателно влияние върху икономическия растеж. Изследователите изключват от своя емпиричен модел фактора инвестиции и установяват, че резултатите, които постигат са сходни с
тези, които генерират преди да изключат инвестициите от регресионния модел. В резултат
на това може да се обобщи, че пречка пред инвестиционните намерения на икономическите
субекти се явяват перспективите за бъдещо данъчно облагане. Именно необходимостта от
промени в данъчната система с цел изплащане на дълговите задължения, следва да се обвърже с инвестиционните очаквания и възможностите за постигане на икономически растеж.
Към анализираните изследвания в областта на хипотезата за дълговото пренасищане могат да се отправят следните критични бележки. Първо, в повечето от теоретичните и емпиричните проучвания, подкрепящи хипотезата за дълговото пренасищане, обект на анализ са
силно задлъжнели страни. В частност това са държави от Суб-Сахарска Африка, характеризиращи се с влошени макроикономически условия и слабо проявени икономически реформи. Второ, в емпиричните проучванията акцент се поставя върху влиянието на външния
дълг върху възможностите за инвестиране и оттам върху икономическия растеж. Подценено
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е въздействието на вътрешния дълг върху растежа, както и на държавния дълг като цяло
върху растежа. Трето, в изследванията липсват аргументи в подкрепа на това по какъв начин е бил натрупан дълга. Набляга се на регистрирания висок размер на външния дълг като
не се обръща особено внимание на условията, които предлага макроикономическата среда.
Допуска се, че високите равнища на външен дълг отблъскват инвеститорите, а не се изследва дали влошените макроикономически условия не са причина за слаба инвестиционна активност.
Външен дълг и публични инвестиции
Дотук обект на анализ беше първата група от концепции, в чиято основа бяха идеите са
дълговото пренасищане. По-нататък следва да бъдат разгледани втората група от възгледи,
в чийто център стои въздействието на външния дълг върху икономическия растеж, посредством фактора публични инвестиции. Б.Клементс, Р.Батачария и Т.Нгуен[7] смятат, че сам
по себе размерът на публичния дълг не бива да се разглежда като заплаха пред публичните
инвестиции и оттук пред икономическия растеж. По-скоро това, което застрашава инвестициите и растежа са разходите по обслужването на дълга. Б.Клементс, Р.Батачария и Т.Нгуен
по емпиричен път установяват, че на всеки един процентен пункт нарастване на съотношението разходи по обслужването на дълга към БВП, съответства 0,2 процентни пункта спад в
коефициента публични инвестиции към БВП. Постигнатите резултати свидетелстват за
това, че облекчаването на дълга не се очаква да доведе до значителен скок в публичните
инвестиции. Постигнатите резултати обаче следва да се осмислят критично поради няколко
причини. В изходното уравнение, което авторите използват за оценка на връзката между
разходите по обслужването на дълга и публичните инвестиции, в ролята на обяснителни
променливи са икономически величини. Такива например са чуждестранната помощ като
процент от БВП и степента на урбанизация. Подценено е влиянието на институционалните
променливи като например политическа стабилност. В проучването са включени единствено страни с ниски доходи (сред които Етиопия, Индия, Гана, Непал и др.) и е отчетено влиянието само на външния дълг върху публичните инвестиции. Въздействието на вътрешния
дълг, както и на публичния дълг като цяло върху инвестициите и икономическия растеж
остава подценено.
Икономически растеж в светлината на публичен дълг
с инвестиционно предназначение
В третата група емпирични изследвания, попадат автори, които разглеждат инвестициите като водещ фактор, с помощта на който публичният дълг оказва влияние върху икономическия растеж. Заслуга на К.Чечерита, Ф.Ротър и Х.Халет[4] е разработването на теоретичен модел, установяващ какво равнище на коефициента публичен дълг към БВП изследваните страни трябва да таргетират, за да може да максимизират своя растеж. Изграждането
на модела е въз основа на удовлетворяването на т.нар. златно правило. Според него в хода
на бизнес цикъла, правителствата финансират своите текущи разходи само с набраните
текущи приходи, а не с използването на заеми. Налице е ясно очертана цел, която оправдава
сключването на договори за държавни заеми, а именно – финансиране на публични инвестиции. На базата на емпирични оценки, К.Чечерита, Ф.Ротър и А.Халет стигат до извода, че
за страните от еврозоната съотношение дълг към БВП трябва средно да е равно на 50%, за
страните от ЕС – 64% и за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие – 66%. Разгърнатият теоретичен модел е ясен пример за един идеален случай, в
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който емитирането на държавен дълг се използва за финансиране на публични инвестиции,
с което се очаква постигане на икономически растеж. В действителност обаче нещата не
стоят по този начин и твърде рядко финансирането на публични инвестиции е с първостепенно значение при сключването на договори за държавни заеми. Съществена слабост на
разработения модел е, че в него не става ясно дали е постигната добра възвръщаемост от
финансирането на публичните инвестиции посредством дълг. Моделът не показва какво би
било отражението на публичния дълг върху икономически растеж, ако с дълг например се
финансират правителствени разходи в областта на образованието и здравеопазването.
Взаимовръзката, която съществува между публичния дълг, инвестициите и растежа е
плод на анализ в изследванията на Е.Бафи, А.Берг, К.Патило, Л.Занна и Р.Портило[3]. Техен
принос в научната литература е развиването на модел по известен като Дълг – Инвестиции –
Растеж. Този модел цели да провери устойчивостта на публичния дълг в страни, в които
доходите на населението са ниски. Едно от основните внушения е, че когато се оценяват
публични проекти не е достатъчно да се направи сравнение между цената на финансиране
на проектите и нормата на възвръщаемост, която се постига. По-ценни в случая са реакциите от страна на частния сектор, по ефективен начин ли са изразходвани публичните средства, а също така и по какъв начин направената инвестиция се е отразила върху предприетите
действия от страна на управляващите в областта на фискалната политика. В допълнение
към направеното изследване, би могъл да се илюстрира следния пример за реакция на частния сектор. Може да се вземе предвид публична инвестиция, финансирана с дълг с цел изграждане на магистрала. Този проект би могъл да се разглежда като ползотворен за частния
бизнес, защото една новопостроена магистрала скъсява значително времето за път и намалява разходите за транспорт. Друг възможен пример е инвестирането в слабо развити райони с цел привличане на чуждестранни инвеститори, с което да се стимулира заетостта и
това да допринесе за подобряване на социалното и икономическото развитие на населението в тези райони. Характерно за Е.Бафи, А.Берг, К.Патило, Л.Занна и Р.Портило[3] е, че
взимат под внимание реакциите на фискалната политика при появата на различни потенциални рискове. Тези рискове са резултат от разработването на различни модели/сценарии за
дългово финансиране. Отчетена е ролята на международните капиталови пазари при поемането на дългове. Дори е разгърната опция местни кредитори на правителството да заемат
ресурс от международни капиталови пазари и да го отдават на заем на правителството.
Важно е да се отбележи, че инвестициите, които се визират са в инфраструктурни проекти.
Подценена е ролята на инвестициите в човешки капитал. Отправни точки в един възможен
сценарий са, че държавите трябва да преследват висока възвръщаемост от публични инвестиции в съчетание с ясно разписани процедури за изразходване на публичните средства.
Съвсем логично се набляга на ползите, които се генерират за обществото от публични проекти с добра възвръщаемост. От тези ползи се облагодетелства и частният сектор, поради
което финансирането на проекти не бива да е за сметка само на държавата. Ето защо на
преден план изпъква идеята за публично-частно партньорство при предприемането на инвестиционни проекти с голяма обществена значимост. Трябва да се спомене обаче, че съществува и неблагоприятен сценарий. При него заемането от вътрешния дългов пазар може
да се окаже недостатъчно ефективно, поради факта че заемането от международните капиталови пазари е пренебрегнато. Това може да доведе до увеличаване на разходите на правителството за придобиване на заемен ресурс от вътрешния пазар на дългови инструменти.
Последващи ефекти са свиване на частното потребление и влошени перспективи пред частните инвеститори.
Използването на публичен дълг с цел инвестиционно предназначение намира отражение
и в изследване на А.Абиад, Д.Фуркери и П.Топалова[2]. Нарастването на публичните инвестиции няма как да не даде своето отражение върху икономическия растеж, както в крат334

косрочен, така и в дългосрочен период. За да може това да се случи обаче А.Абиад,
Д.Фуркери и П.Топалова изтъкват, че под внимание трябва да се вземат набор от фактори.
Сред тях са начинът, по който се финансират публичните инвестиции, тяхната ефективност
и степента на развитие на изследваната икономика. Що се отнася до начина, по който трябва да се финансират публичните инвестиции, на преден план се застъпва идеята за силните
експанзивни ефекти върху икономиката от използването на дългови инструменти. Свиването на публичните разходи и увеличаването на данъците се разглеждат като възможна опция
за финансиране на публични проекти. Необходимо е да се отбележи обаче, че използването
на правителствен дълг за финансиране на публични инвестиции може да доведе до рязък
скок в равнището на дълга. Това от своя страна би могло да се разгледа като предпоставка
за влошаване на кредитния риск на една страна. Нещо повече, нарасналият дълг би могъл да
предвещае и по-високи разходи за неговото обслужване. Поради тези причини в споменатото вече изследване присъстват страни, в които финансирането на публични проекти с дълг
не се свързва с влошаване на кредитния риск и повишаване на разходите по обслужването
на дълга. А.Абиад, Д.Фуркери и П.Топалова по емпиричен път стигат до заключението, че
по-високите равнища на публични инвестиции водят след себе си намаляване на съотношението дълг/БВП. Това е валидно, както в краткосрочен план (приблизително с 0,9 п.п. от
БВП), така и в средносрочен план (приблизително с 4 п.п. от БВП). Отражението върху
икономиката от финансирането на публични инвестиции с дълг може да има и други измерения, извън икономическия растеж. За това свидетелстват следните постигнати резултати –
нарастването на публичните инвестиции води до намаляване на безработицата в краткосрочен план с около 0,11%, а в средносрочен план – с около 0,35%. Налице е и друг съществен
момент, а именно, че ефектът върху съвкупното производство от финансирането на публични инвестиции с дълг е по-силен за страни, които изпитват силна необходимост от реализиране на инфраструктурни проекти. Важно условие, за да се случи всичко това обаче са
ясно разписани процедури, по които да се осъществи инвестиционният процес. Всъщност,
възможно е да се окаже, че проблемът не е в размера на финансовия ресурс, който е отпуснат с инвестиционно предназначение, а в начина, по който осигурените средства се изразходват. А.Абиад, Д.Фуркери и П.Топалова целят не просто да покажат, че дългът е ползотворен за растежа, когато е вложен в инвестиции, ценни за обществото, но си поставят за
задача да представят доколко прозрачен и ефективен е процесът по изразходване на публични средства. Друго съществено внушение е, че когато дългът е полезен за растежа, то
той със сигурност е от полза и за намаляване на безработицата. Това би могло да наведе на
мисълта, че след като дългът, вложен в инвестиционни проекти е ценен за растежа, то оттук
е възможна появата на трансмисионни канали. Такива например могат да бъдат намаляване
на равнището на безработица, по-високи доходи на население и повишаване на жизнения
стандарт. А.Абиад, Д.Фуркери и П.Топалова поставят акцент върху публичните инвестиции, по специално инвестиции в инфраструктурни проекти. По този начин остава подценена
ролята на публичните инвестиции, вложени в човешки капитал.
В обобщение, за да може да се оцени дали правителственият дълг е допринесъл за постигане на икономически растеж посредством фактора публични инвестиции, то от значение
е да се вземат под внимание набор от т.нар. детерминанти на инвестициите. Ф. Хейнеман
[10] разделя тези детерминанти в две групи. В първата група попадат фактори, свързани с
пределните политически ползи от публичните инвестиции. Във втората група попадат фактори, свързани с пределните политически разходи от публичните инвестиции. Посочените
детерминанти на публичните инвестиции намират отражение в следващата таблица.
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Таблица 1
Фактори, свързани с пределните разходи и ползи от публични инвестиции
Фактори, свързани с пределните политически разходи от публични инвестиции
Фактор
Индикатори за оценка
Риск от дългова криза
Публичен дълг/БВП
Политически загуби от дефицити, дължащи се на
Маастрихтски критерии за дефицита и дълга
институционални ограничения
Променливи от Пакта за Стабилност и Растеж
Мобилност на данъчната база
(Износ + Внос)/БВП
Преки чуждестранни инвестиции/БВП
Индикатори за политическа нестабилност
Равнище на безработица
Приходи на правителството от приватизация
Разходи на правителството за заемен ресурс
Реален лихвен процент, изчислен като разлика
между доходността по дългосрочни държавни
облигации и норма на инфлация
Фактори, свързани с пределните политически ползи от публични инвестиции
Фактор
Индикатори за оценка
Възвръщаемост от инвестицията
Доход на глава от населението
Раждаемост
Индикатори за политическа стабилност
Равнище на безработица
Приходи на правителството от приватизация
Източник: Обобщение на автора по Heinemann, F. (2002), Factor Mobility, Government Debt and the
Decline in Public Investment, Centre for European Economic Research, Discussion paper 02-19, 3-6.

За всеки един от тези фактори Ф.Хейнеман посочва възможно въздействие върху публичните инвестиции. Така например риска от дългова криза има неблагоприятно отражение
върху инвестициите и е свързан с нарастващо съотношение на индикатора дълг към БВП.
Индикаторите за политическа стабилност/нестабилност имат двупосочно въздействие, като
допринасят за генериране на ползи от публични инвестиции, а същевременно водят до генериране на загуби от неосъществяване на инвестиционни намерения. Разбира се, споменатите индикатори не претендират за изчерпателност. Към тях могат да се добавят и други.
Индикаторът публичен дълг към БВП далеч не изчерпва понятието риск от дългова криза.
Тук могат да се добавят и други показатели, по които може да се съди за поява или съществуване на дългова криза. От една страна, внимание заслужават оценките на агенциите за
кредитен рейтинг, а от друга страна, могат да се използват показатели като дюрация (с цел
да се анализира матуритетната структура на дълга), резерви на правителството към краткосрочен дълг (с цел да се анализира доколко една страна е уязвима към проблеми породени от ненавременно обслужване на дълга), лихвени плащания към БВП, лихвени разходи
към държавни приходи, лихвени разходи към държавни разходи и др.
Заключение
Представените теоретико-емпирични възгледи служат като свидетелство за това, че
връзката между публичния дълг и икономическия растеж не може да се определи еднозначно. По-скоро нейното изграждане е възможно чрез подбор на подходящи фактори, които да
способстват за разкриването на сложните канали на взаимодействие между изследваните
понятия. Ако се допусне, че държавният дълг е генератор за икономически растеж, то това
би означавало се съществуват области от икономическия живот, в които дългът е взел ползотворно за обществото участие. Ако обаче се предположи, че е налице противоположният
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вариант и дългът не води до растеж, то това би означавало най-общо казано две неща. От
една страна, участието на дълга в областите от обществения живот не е довело до ценен за
икономиката резултат и генериране на неефективно използване на финансов ресурс. От
друга страна, политиките по управление на дълга могат да са довели до насочване на заемния ресурс към цели, които водят до неефективност. Инвестициите са само един от възможните фактори, посредством които може да се изгради връзката между дълга и растежа. Постигането на икономически растеж в светлината на дълговите отношения в стопанството
далеч не се изчерпва само с помощта на инвестициите. Като помощни фактори биха могли
да се използват структурата на дълга (матуритетна, лихвена и валутна), причините, поради
които дългът е бил натрупан, публичните разходи и заложените национални и наднационални фискални правила за управление на публичните финанси.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД КРЕДИТИРАНЕТО
НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
Иван Христов1,
ВУЗФ

Резюме
Основната цел на настоящата статия е да представи в обобщен вид резултатите от извършено наскоро проучване на пазара за кредитиране на малкия и среден бизнес, което се фокусира върху процеса
на отпускане на кредити и трудностите, свързани с оценката на кредитния риск на банките. Статията
представя преглед на кредитирането на малкия и средния бизнес днес, разглежда предизвикателствата
и новите тенденции и предлага препоръки за създаване на по-рационализиран и автоматизиран кредитен процес.
С последните проучвания на пазара, фокусирани върху предизвикателствата, свързани с кредитирането на малкия и среден бизнес и оценката на кредитния риск от страна на банките, може да се
направи заключението, че новите технологии, иновативното използване на информацията и очакванията за подобрено ниво на кредитополучателите ще доведат до значителни промени в кредитирането на
малкия и среден бизнес.
Изследването се основава на интервюта с обичайните кредитори от банковата система в страната и
нововъзникващите играчи във финансовите технологии (финтех) относно начина, по който те сегментират своите бизнес клиенти, използваните методи за оценка на кредитоспособността на малките и
средните предприятия и предизвикателствата, свързани с тези процеси. Резултатите от интервютата са
допълнени от изследвания в различни отрасли на индустрията; изводи от участието в банкови, финтех, малък и среден бизнес събития; и лични ангажименти с клиенти.
Summary
The main purpose of this article is to summarize the results of a recent market research study on SME
lending, which focuses on the credit process and the difficulties associated with assessing the credit risk of
banks. The article presents a review of small and medium business lending today, addresses challenges and
new trends, and offers recommendations for creating a more streamlined and automated credit process.
With the recent market studies focused on the challenges associated with lending to small and medium
business and credit risk assessment by banks, it can be concluded that new technologies, innovative use of
information and expectations of improved level of creditworthiness of borrowers will have led to significant
changes in lending to small and medium-sized businesses.
The study was based on interviews with traditional lenders from the banking system in the country and
the emerging players in the financial technology (Fintech) on the way they segment their clients, the methods
used to assess the creditworthiness of SMEs and the challenges associated with these processes. The results of
the interviews are complemented by research in various industries; conclusions from participation in banking,
finite, small and medium business events; and personal engagement with clients.

Основни цели на проучването:
• Да оцени текущото състояние и начертае перспективи за кредитирането на малкия и
среден бизнес.
• Проследяване на тенденциите, влияещи върху кредитирането на малкия и среден бизнес.
• Определяне на предизвикателствата, пред които са изправени банките и другите финансови институции по време на процеса на отпускане на кредити.
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• Изследване на източниците на информация за малкия и среден бизнес, включително
инструменти и решения, използвани от кредитодателите за оценка на кредитоспособността
на техните клиенти и перспективи.
• Определяне на бъдещата държавна визия за ефикасно и рентабилно кредитиране на
малкия бизнес.
В статията са изложени в обобщен вид заключенията от това изследване.
1. Преглед на литературата
Финансовите теоретици подчертават, че съществуват несъвършенства на кредитния пазар поради неблагоприятния подбор, моралния риск и проблемите, свързани с изпълнението
на договорните оношения. Банките се нуждаят от информация, за да се решат дали да предложат кредити, какъв вид кредит да предоставят, на кои клиенти и в каква степен. На практика обаче съществуват проблеми при получаването на информация от МСП поради причини, като липса на записвания, поддържани от собствениците-управители на МСП, и високи
разходи за събиране на тази информация.
Поради тази информационна асиметрия банките не са в състояние да направят разграничение между високорисковите и нискорисковите кредитополучатели и са изправени пред
два проблема, а именно: неблагоприятен избор (скрита информация) и морален риск (скрито действие).
Неблагоприятният подбор може да възникне преди сключването на договора, тъй като
кредитодателите трябва да решат дали и при какви условия да отпускат кредити. Както
твърдят Stiglitz и Weiss (1981)1, кредитополучателите имат "вътрешна информация" за естеството на проекта, за който искат да бъдат финансирани, и могат да извлекат значителни
ползи от "разговорите" за техните проекти. Освен това, ако заемодателят спечели, т.е заемът
бъде изплатен с лихва, той не е бенефициер на каквато и да било увеличаване на печалбата
в дейността на фирмата; банката обаче би инкасирала загуби в случай на неизпълнение.
Затова заемодателите се сблъскват с трудности при разграничаването на лошите кредитни
рискове и простото увеличаване на цената на кредита на всички потенциални кредитополучатели може да доведе до неблагоприятна селекция; вместо да излизат извън пазара на потенциални неплатци, може да има системни причини някои от най-рисковите фирми да са
склонни да плащат високи лихвени проценти (Pollard, 2003)2.
Другият проблем с асиметрията на информацията; а именно моралния риск когато кредитодателите не са в състояние да разграничат действията на кредитопополучателите, които
биха повлияли на разпределението на възвръщаемостта от инвестицията. Това означава, че
след като заемодателят е отпуснал финансиране на фирмата, е изложен на морален риск,
рискът фирмата да не изпълнява по начин, достатъчен за изпълнение на договора. Например, при обезпечен кредит, кредитополучателят може да използва постъпленията от заема
за цел с по-висок риск или дейност, която не генерира доходи.
Както Mushinski (1999) 3твърди, несъвършенствата на кредитния пазар произтичат не
само от моралния риск и от неблагоприятните селекционни проблеми, но и от високата цена
на мониторинга и изпълнението на договорите. От гледна точка на заемодателите изпълне1

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information.American Economic Review, 71(3), 393-410.
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нието на договорите е важно, защото в случай на неизпълнение на задълженията на кредитополучателите, кредиторите често имат право да се възползват от обезпечението. На практика, обаче, прилагането на това право зависи от съдебната ефективност на страната и от
демографията на обезпечениията. Например, изготвянето на данни от 129 държави, Djankov
et al., (2007)1 заключава, че слабата правна система е сериозна пречка за функционирането
на кредитните пазари в много страни, а ситуацията в момента в нашата страна е подобна.
По същия начин, анализирайки кредити на кредитополучатели в 48 държави, Bae и
Goyal (2009)2 заключават, че банките отговарят на лошото изпълнение на договорите чрез
намаляване на размера на кредитите, съкращаване на падежите на кредитите и увеличаване
на спредовете по лихвените проценти на кредитите. Въпреки че тези аргументи не са изрично изтъкнати в МСП, тези проблеми са по-свързани повече с МСП, отколкото с големите компании.
2. Преглед на кредитирането за малкия и среден бизнес
Достъпът до банково финансиране е необходим, за да се създаде икономическа среда,
която да позволи Малките и средните предприятия (МСП) да растат и да просперират. МСП
обаче са изправени пред значителни ограничения за достъп до банково финансиране
Ако се приеме че, определенията за малък и среден бизнес кредитополучатели варират
сред финансовите институции, то сегментацията за голяма част от кредитодателите е определена в следните рамки:
• Микро предприятията се определят като предприятия с по-малко от 250,000 евро годишни приходи и размер на заема до 100,000 евро. Тези предприятия се обслужват основно
от клоновата мрежа.
• Малките фирми се определят като такива с приблизително до 1 милион евро приходи и
до 250,000 евро експозиции. Тези предприятия обикновено се обслужват от бизнес звената
на банковата група.
• Организациите на средния пазар обикновено се определят като тези с обща експозиция
между 250,000 и 1 милион евро. Обикновено те се обслужват от групите за търговско банкиране или бизнес банкиране. Правилната сегментация се определя съгласно базелската
рамка по два основни критерия:- а) приходи от реализация и б) кредитна експозиция на
група свързани лица.
Фигура 1 обобщава дефинициите на бизнеса по двата критерия.
За кредитиране на малки и средни предприятия над нивото на клоновата мрежа повечето
банкови кредитори изискват три години финансови отчети, събрани или чрез не одитирани
финансови отчети на бъдещия кредитополучател, или под формата на данъчни декларации
за бизнеса. Финансовите данни могат да бъдат допълнени с данни от централните кредитни
регистри относно усвояването на кредити и поведението при плащанията.
Събраните данни обикновено се прилагат в модел за вътрешно оценяване с показатели,
оценяващи кредитоспособността както на предприятието, така и на собственика или поръчителите. Тази информация се събира и въвежда ръчно в банкови системи, за да се получи
вътрешен рейтинг на риска, който може да бъде сравняван с редица външни резултати.
Малко банки са въвели автоматично вземане на решения или посочват, че вземат решения
1
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за кредити за малки предприятия, базирани предимно на количествен модел. фигура 2
илюстрира този процес.
Приходи от реализация до 10, 000 х. евро

СРЕДЕН
ПАЗАР

МАЛКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(БАНКИРАНЕ В
БИЗНЕС ЗВЕНАТА
НА БАНКАТА)

МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ
(БАНКИРАНЕ НА НИВО
КЛОН)

Кредитна експозиция до 1, 000 х. евро

Приходи до 1,000 х. евро
Кредитна експозиция до 250, 000 евро

Приходи до 250,000 евро
Кредитна експозиция до 100, 000 евро

Фигура 1. Сегментация на банките за малки и средни предприятия

Процесът на кредитиране на малък и среден бизнес в повечето банки днес е изключително ръчен и се провежда в множество неразработени системи. Това води до технология за
кредитиране на малки предприятия, която е неефективна, непоследователна и скъпа.
2. Проблеми пред малкия и среден бизнес
Макар че, кредитите за малък и среден бизнес представляват повече от една четвърт от
обема на кредитирането в страната, повечето банки нямат ефективни системи и практики за
точна и ефикасна оценка на риска за малкия бизнес и безпроблемното предоставяне на кредити. Предизвикателствата обикновено попадат в две категории: проблеми с данните и
проблеми с процеса на оценка на кредитоспособността. Що се отнася до информацията, се
открояват следните проблеми:
• Доставчиците на финансови услуги и малките предприятия не разполагат с един източник на кредитна информация, за да отговорят на нарастващата им нужда от качествени
данни. Налага им се да се снабдяват с информация от няколко различни източника.
• Банките използват ръчни, отнемащи време и остарели процеси за събиране на информация за потенциални кредитополучатели.
• След като се събере информация, кредитните специалисти отделят значително време за
съвместяване и сливане на данни от различни източници.
• Често информацията за кредитния риск на собственика или собственика на малък бизнес се използва като показател за риска на бизнеса. Съществуващите модели за оценяване
са силно претеглени спрямо данните за потребителите, липсата на доверие на нива надвишаващи микро предприятията, генерира високи равнища на ръчни пренебрежения и корекции.
• Информацията в официалните документи на кредитоискателя съществено се различава
от реалната.
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• Малко банки използват модела на анализ на реална база- само една банка от изследваните е отговорила че, използва метода на реален анализ за оценка на кредитоспособността.
-

Обем на приходите: от 1 до 10 милиона евро
Размер на кредита: от 250 000 до 1 милион евро

СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТОЧКУВАНЕ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

От кредитоискателя
• Финансови отчети не
одитирани
• данъчни декларации
• Обезпечение, подробности за
гарантите
• фирмена демография
• взаимоотношения на
кредитоискателя с банката
/съществуващи клиенти/
• С източник трети страни
• Финансови отчети
• данъчни декларации
• обезпечение, подробности за
гарантите
• фирмена демография
• взаимоотношения с банката

Основен инструмент
• Вътрешен точков модел
/скоринг/ използващ
информация от бизнеса и
собственика
• Сравнителни
инструменти
• Глобален резултат от
кредитни регистри или
трети страни
осигуряващи анализи по
управление на риска

Присъщ
резултат

Фигура 2. Процес на оценка на кредита за малки и средни предприятия в банките
Дори когато се вземат решения за отпускане на кредити, остава празнота по отношение
на системите, необходими за документиране, наблюдение и отчитане на резултатите от
портфейла.
Банките могат да се сблъскат с трудности през всяка стъпка от цикъла на кредитиране,
от събирането на информация до мониторинга и управлението на портфейла. Тези предизвикателства са обобщени на фигура 3.
Малките и средните предприятия също са изправени пред уникален набор от предизвикателства, които затрудняват процеса на получаване на кредити, включително:
• Липса на познания за кредитния риск и начина, по който биха могли да подобрят своя
бизнес кредитен рейтинг.
• Непрозрачност на процеса и очакванията за оценка на кредитоспособността от страна
на банките.
• Различия в изискванията между банките по отношение на процеса на отпускане на заеми, необходими данни и документация.
• Трудности при поддържането на текущи и точни финансови отчети поради ръчни процеси и липса на опит.
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• Разминавания в оценките на предлаганите обезпечения от страна на банката и собственика обичайно водещи до подценено ниво на кредитиране.
• Не отчитането на всички приходи от микро малките предприятия затруднява банките
във вземането на адекватно решение за задоволяване необходимостта от кредит от една
страна и от друга карат банките да търсят алтернативни източници на информация, които не
всички банки са готови да признаят.

Управление на портфейла и
мониторинг
Ръчни процеси за проследяване
на предупредителни знаци за
нарушения на ковенанти и
неизпълнение на задължения
Улавянето на данни в не
интегрираните системи е
затруднено
Трудности при достъпа до
смислени и целенасочени
анализи на портфолио на
различни нива

Събрана информация
Ръчно въвеждане на данни:
дублиране на усилията за
въвеждане на данни и входни
грешки
Липса на интеграция с
кредитните регистри и др.
Оценка на кредита
доставчици на информация
Ограничени данни, налични Ръчно и основаващи се на Ексел
за бизнеса
изчисления за спредове и
точкувания
Ниско качество
на данните
Няма систематично изчисляване

на единичен резултат, отразяващ

факторите на бизнеса и
Проблеми с данните
собственика
Трудности
при получаването на
Ad hoc процеси за сравнителен
достатъчни данни за вземане на
анализ
решение
Несъвместимо използване на
Липса на модели за двоен
данни и сравнения
рейтинг на риска
Проблеми на процеса
Множество разговори между
отделни лица и отдели
Разпространение на ръчни
Структуриране и представяне на
Обслужване и събиране
процеси и неразработени
кредита
Трудности за проследяване и
инструменти
Шаблони,присъщи на
събиране на плащанията
Липса на процес,
потребителско кредитиране или понадзор и
големи фирми
проследяване
Няма автоматично задействане на
Ръчно въвеждане на данни в
писма и уведомяване на клиенти
шаблона за презентации
Решение и документиране
Ръчно събиране на данни за
Няколко вписвания в не
ревизии и подновявания на заеми
Ограничена готовност за
интегрирани системи
представяне на документи за
Високо променливо / ad hoc
правни цели и за съответствие
ценообразуване
Невъзможност за проследяване
на одобренията през процеса на
създаване на заема
Лоша одиторска дискретност на
процесите, дължаща се на
неинтегрирани системи и ръчни
процеси
Фигура 3. Невралгични точки, представени от банките
в процеса на кредитиране на средния и малкия бизнес
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3. Перспективи пред кредитирането за малкия и среден бизнес
Малките фирми търсят по-лесен достъп до заеми, изправени пред свиването на финансирането и индиферентния отговор от традиционните банки, които се борят да увеличат
маржовете в режим на ниски лихвени проценти. Алтернативните заемодатели се появяват с
трескаво темпо, за да запълнят тази финансова пропаст, но имат предизвикателството да
създадат надеждни модели за кредитна оценка и да се подготвят за по-голям регулаторен
контрол. В този контекст биха могли да се определят четири категории тенденции, които ще
доведат до значителна промяна в кредитирането на малкия бизнес през следващите години .
ТЕНДЕНЦИИ В КРЕДИТИРАНЕТО НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
Предлагане на финансиране
 Големите и средни по големина банки ще продължават да имат превес в кредитирането на малките и средни предприятия. Те ще продължат да изискват повече информация за
да вземат решение дали да кредитират даден проект
 Консолидацията между по-малките банкови общности ще продължи, допринасяйки
за намаляването на банковото обслужване на малкия бизнес и увеличаване на стандартните
процеси и правила за кредитиране на малките предприятия
 Ще има по-големи възможности за малките фирми да набират средства чрез алтернативни пътища (напр. дружества с право на партньорска дейност, фондове за рисков капитал
и други дружества за управление на активи) и капиталовите пазари (например платформа "
за инвестиране в малки и средни предприятия").
 Тъй като алтернативните кредитодатели увеличават кредитния си обем, те вероятно
ще бъдат регулирани по-отблизо и ще изискват външни модели и инструменти за валидиране и подобряване на вземането на решения по кредити
 Натискът върху маржа на лихвените проценти ще продължи, докато конкуренцията
се увеличава и лихвените проценти по депозитите клонят към нула.
Търсене на финансиране
 Търсенето на финансиране за малки предприятия вероятно ще се увеличи, икономическият растеж го предполага
 Алтернативните заемодатели разширяват обхвата на банковия сектор извън бизнеса и
хората с обичайните резултати. Очаква се тази тенденция да продължи, тъй като се появяват
нови възможности и данни за оценка на кредитния риск.
 Цената на финансирането за малкия и среден бизнес е вероятно да се намали поради
усилващата се конкуренция за кредитиране на този сегмент
 Засиленият фокус върху правителствените програми (напр., Фонда за гарантиране на
кредитите, Агенцията за малки и средни предприятия, Фонда на Фондовете, ще доведат до
повече възможности за финансиране.
Регулативна рамка
 Регламентите се променят и настройват с цел да се улесни навлизането на нови играчи в пространството за кредитиране на малкия бизнес, като същевременно се разглеждат
рисковете за бизнеса и икономиката, породени от нетрадиционните модели.
 МСФО 9 ще принуди кредитодателите да пренасочат вниманието на дейностите по
управление на риска и разпределяне на капитали към по-ранни действия в процеса на вземане на решения, а BCBS (Базелски комитет за банков надзор 239) ще премести фокуса
върху управлението на данните.
 Правилата за стрес-тестовете са двигател на финансовите институции да изградят подобри модели, за по цялостно идентифициране на риска си.
Технология и данни
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 Достъпът до информация относно малкия и средния бизнес е от ключово значение.
За микро бизнеса, прозрачността на процеса на вземането на решения и набирането на информация ще са от изключително важно значение. Проблемите тук се крият в липсата на
информация или изкривена такава във официалните отчети
 Кредитодателите ще продължат агресивно да разширяват използването на алтернативни източници на информация за малкия и среден бизнес за оценка на риска, с алтернативните кредитори управляващи този процес.
 Финтех кредитодателите конкурират процеса на кредитиране на малкия бизнес. Компютъризираните решения за отпускане на заеми водят до по-бързо вземане на решения за
кредити, по-малко обременителни изисквания за сигурност и драстично се подобрява опита
на клиентите.
 Банките ще приемат някои от практиките на алтернативните кредитодатели-такива
като повишената автоматизация на процесите и намалените директни отношения с банковите специалисти за да останат конкурентноспособни и поддържат маржовете. Много от тях
биха инвестирали във финтех стартапи, допринасяйки за разтърсване и укрепване на силно
конкурентния и бързо развиващ се пазар.Пример в това отношение е една от банките участвала в проучването, която за по-нататъшно проектиране на ИТ инфраструктурата си е решила да не купува готови решения и да започне да работи със стартиращи фирми. Тази идея
е нова, банката е решила да открие технологиите на пазара и в партньорство с фирмата да
приеме онези, които могат да бъдат приложени директно към инфраструктура им.
 Стандартите, поставени от алтернативните кредитори за безпроблемна експертиза,
незабавно вземане на решения и прозрачност на процесите, ще променят перманентно
очакванията на кредитоискателите във взаимоотношенията с традиционните банкови кредитори
4. Справяне с предизвикателствата
Кредитодателите имат възможности да подобрят процеса на кредитиране на малкия
бизнес във всички части на жизнения цикъл на кредита. На преден план възможности за
подобрение се крият в:
1. Да се опрости събирането на информацията за кредитополучателя. Кредиторите често
се оплакват, че информацията, която получават от малкия и среден бизнес не дава достатъчно подробности, за вземане на решение за отпускане на кредити. Кредитополучателите
твърдят, че информацията, която създават, е достатъчна, за да управляват бизнеса си успешно и че не разполагат с необходимите ресурси за извършване на допълнителен анализ.
Банките могат да преосмислят необходимата информация и по-ефективно да диференцират
нивото на исканата информация въз основа на потенциалната рискова експозиция. Те могат
също така да проучат нови инструменти и източници на данни, които улесняват събирането
на информация.
2. Препоръчително е да се ползват доказани рейтингови модели за стандартни заеми.
Моделите са толкова добри, колкото и качеството и богатството на данните, които ги управляват. Важно е да имаме доказани и валидни точкови показатели, основаващи се на съществен и надежден набор от данни, отразяващ историческите просрочия за малък бизнес.
Индивидуалните кредитни институции не могат – и не трябва тепърва да осъзнават нещо
отдавна известно.
3. Обновяване на процесите. Основният въпрос тук е времето, необходимо на кредитодателя да обработи заявлението за кредит и да предостави средствата – времето за плащане.
Банките трябва да се съсредоточат върху автоматизирането на ръчните процеси и прилага-
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нето на решения, основаващи се на правила, за ускоряване на опростените и по-ниски кредитни експозиции и пренасочване на ценни ресурси към дейности с по-висока стойност.
4. Надстройване на инфраструктурата. Усилията, свързани със системите, трябва да се
съсредоточат върху премахването на дублиращи се задачи (напр. Множество копия на ключови думи в едни и същи данни) чрез интегриране и внедряване на решения с по-ниска
обща цена на притежание. Изнесените или облачните платформи могат да предложат привлекателна алтернатива, тъй като те обикновено не изискват нов хардуер или допълнителен
ИТ персонал и автоматично се актуализират и архивират. Разширените софтуерни системи
за услуги, (SaaS)1 могат да осигурят едно цяло интегрирано решение за управление на целия
жизнен цикъл на кредита.
5. Как да се научим от данните. Високо ефективните организации ще извлекат значими
данни, за да разберат основните показатели за изпълнение и да изпълнят изискванията за
одит и отчетност. Това ефективно изисква две неща: първо, да се съсредоточи вниманието
върху това, кои данни са най-смислени; и второ, структури и системи за данни, които улавят точните данни и ги правят лесно достъпни за анализ. Освен това е необходима строга
дисциплина и добре дефинирани процеси, за да се гарантира, че данните са точно заснети и
поддържани.
5. Пътят напред и състояние на кредитирането
за малки и средни предприятия в перспектива
Въз основа на резултатите от проучването, изследването на новите тенденции и възможностите за подобрение, перспективите пред кредитирането ще се съсредоточат върху следните елементи:
• Инструменти за автоматизиране на събирането и структурирането на данни за малкия
бизнес от финансови отчети, данъчни декларации и други документи.
• Разработване на кредитни модели, използващи данни и фактори извън финансовата
информация, и по-широко използване на всички източници на данни за оптимизиране на
вземането на решения, включително и реален анализ на място
• Инструменти, базирани на правила за автоматизиране на процесите и решенията, както
и функционалност на работния поток за проследяване на задачи и изисквания.
• Подобряване на възможностите за ранно предупреждение, мониторинг на портфолиото
и възможности за бизнес разузнаване.
Фигура 4 показва как тези аспекти допринасят за бъдещия процес на кредитиране на
малкия бизнес.
За да посрещнат предизвикателствата на бързо променящия се пазар, банките ще трябва
да използват инструменти и технологии за засилено събиране на данни, автоматизация на
процесите, автоматизирано отчитане и вземане на решения въз основа на правила. Трансформирането на процеса на кредитиране на малкия бизнес ще изисква от банките и техните
партньори да използват нови решения за кредитна информация и да преосмислят начина, по
който събират и използват данните на клиентите и перспективите, за да създадат надеждни,
количествени и доказано потвърдени рамки за вземане на кредити.

1

Software as a service (SaaS)
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мониторинг и управление на
портфейла
-Данните са централизирани и
достъпни за отчитане на бизнес
проучването
-Персонализираните отчети за
управление позволяват
проследяване в реално време
на показателите за риска,
портфейла и процесите.
-Данните от партньори и от
индустрията подхранват
таблиците за сравнителен
анализ

Събиране на информация
-информацията за
клиента се попълва
автоматично от
вътрешни източници на
информация
-Данните за
предварително проучване
и сравнителен анализ са
пряко достъпни
-Задачите и графиците
се задават автоматично

Оценка на кредита
-изискванията към модела на
кредитиране и анализа се селектират
автоматично взависисмост от
профила и нуждите на клиента
-повечето решения за кредит са
автоматизирани с мнение за ръчно
преглеждане
-спредовете където е необходимо са
автоматизирани

Подобряване на данните
Събирането на данни е автоматизирано, опростено и последователно
приложено
Подобрения на процесите
Работният процес се актуализира автоматично въз основа на изпълнени задачи
Известията се предоставят, когато задачите са дължими и са падежирали
Времето в процеса се проследява и анализира за ефективно управление

обслужване и събиране
-Качеството и резултатите от
кредитите на клиентите се
следят по електронен път въз
основа на информационни
канали
-Клиентът получава
автоматични известия, за
задължения по кредита
-кредитните ревюта се
насрочват на базата на
скоринг или поведението на
определени
тригъри/индикатори

представяне и структуриране на
вземане на решения и
документация
-Опростено одобрение,
съсредоточаване върху крайните
резултати
-Необходимата документация се
набира по електронен път в
процеса
-кредита e пакетиран и изпратен
електронно за е подпис
-подписаната документация се
съхранява и архивира

кредита
-Където е подходящо, шаблонът за
кредитно представяне се избира
автоматично
-Финансовата информация,
отчетите на трети страни и други
подробности са автоматично
попълнени в кредитното
представяне
-Ценообразуването се препоръчва
въз основа на избрани от
заемодателя фактори

Фигура 4. Състояние на кредитирането за малкия и среден бизнес в перспектива
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6. Възможности за подобрение
Като средство за компенсиране на високите административни разходи при обработката
на кредитите за МСП, банките могат да използват кредитни системи за оценяване. С кредитния рейтинг се подават данни за кандидат чрез аналитичен модел и този модел генерира
резултат, който показва нивото на кредитния риск, свързан с кандидата за заем. Тази техника може да бъде ефективно разработена като инструмент за предварителна проверка, за да
се установи кои заявления да бъдат анализирани по-задълбочено и кои да се отхвърлят,
преди по-задълбоченият анализ.
Това ще даде възможност на банките да избегнат високия процент на лоши кредити и
да поддържат рентабилността от подходящи практики за отпускане на кредити. Подобен
подход би намалил и разходите и времето, свързани с кредитния процес, тъй като само помалък набор от кредитополучатели ще се нуждаят от по-строг индивидуализиран преглед.
Различните кредитни институции биха могли да започнат с по-опростени модели за оценяване, въз основа на качествени параметри, а по-късно преминаваме към по-сложни и мощни
"Статистически" модели за оценяване. Тези системи за оценяване могат да се използват за
индивидуално класиране на кредитополучатели и биха могли да бъдат използвани за отчитане на управлението, ценообразуване, определяне на кредитни лимити и провизии за загуби, освен за одобрение на кредит. Според Asch (2000)1, ефективното използване на кредитният точков модел може да намали броя на заявленията за кредит, за които е необходим
ръчен преглед с 50% до 80%.
Както беше споменато по- рано в тази статия, някои кредитори на МСП смятат, че набирането на документацията по кредита е сложен процес. Ето защо политиците и регулаторните органи трябва да опростят изискваната документация и процедури за МСП. Подходите
следва да са по отношение на облекчаване на административните процедури и изискванията
за обезпечение, за да улесни кредитирането на този сектор (Murthy, 2007) 2.Съществуват
добри практики в някои от изследваните банки, като например позоваването на реален анализ, с които се осигурява по-добро обслужване на клиентите на МСП.
Тъй като МСП стават по – зрели, те изискват динамични финансови потребности за научни изследвания и за това как да разнообразят своите бизнес операции. Ето защо в банките
трябва да се създадат по-иновативни пакети за финансиране, за да се стимулират тези установени малки и средни предприятия. Освен това иновативните модели като револвиращи
фондове могат да се използват за финансиране на кредити в сектора на МСП. Също така
банките могат допълнително да насърчават структурирани финансови инструменти като
лизинг, факторинг, финансиране на доставчици и складови разписки за клиенти от МСП.
Според Антонио и Чернов (2011 г., стр. 167)3 "структурираните финансови инструменти
позволяват финансирането на различни етапи от веригата на стойността и са специално
разработени да отчитат характеристиките и нуждите на участниците на даден етап".
Препоръчително е банките и финансовите институции да събират и поддържат данни
за кредитирането на МСП. Банките могат да събират информация за своите кредитополучатели, като продажби и броя на служителите, но често те не съхраняват тези данни в ИТ
системите си. Поддържането на такава информация за кредитополучателите им би позволи1

Asch, L. (2000). Credit scoring: A tool for more efficient SME lending, SME Issues, Vol. 1, No. 2,pp. 1-4
Murthy, G. G. K. (2007). Financing of small and medium enterprises (SMEs):Indian and Global scenario
(Vol. 1). Hyderabad: The Icfai University Press.
3
Antonio, F., & Cernov, M. (2011). Improving Access to Finance for Smaller Enterprises in OECD, The
World Economic Forum, Competitiveness and Private Sector Development: Eastern Europe and South Caucasus 2011: Competitiveness Outlook, OECD Publishing
2
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ло на банките да наблюдават малките кредитни операции за МСП. Тези данни също могат
да бъдат полезни за наблюдение на различни сегменти на клиентската база на банката и
разработване на модели за кредитно отчитане.
Браншови организации и други бизнес асоциации могат да играят ключова роля в подпомагането на членовете им да получават банкови заеми от банките. По тази причина, се
препоръчва банките да могат да си сътрудничат с тези организации да идентифицират подходящите за кредитиране клиенти на МСП и да популяризират своите финансови продукти
за МСП на собствениците .
Банките се насърчават да рекламират наличността на различните кредитни продукти за
сектора на МСП, така че собствениците-мениджърите на МСП да са наясно с всички финансови параметри за тях. Този вид комуникация между банките и МСП собствениците(мениджърите) могат да помогнат за намаляване на проблема с достъпа до финансиране.
Банкерите също така трябва да погледнат отвъд финансирането или отпускането на заеми и
да се стремят към ефективно и бързо обслужване на МСП клиентите си. Банкерите трябва
редовно да провеждат срещи с клиентите си, за да разберат техните нужди и оплаквания и
да предложат продукти, които са специално приспособени и ще помогнат за отстраняването
на проблемите в растежа на МСП в по-голяма степен.
Кредитирането на МСП може да се счита по-скоро за изкуство, отколкото наука. Ето
защо, банките трябва да обучават служители, които да се занимават с МСП клиенти. Нагласите на банковия персонал също трябва да бъдат променени и да бъдат информирани за
значението на сектора на МСП в национален мащаб на развитие.
Банките по принцип са по-ориентирани към кредитирането на базата на "сигурност"
противопоставяйки се на отпускането на анализа на "парични потоци". Тази ситуация изисква някаква форма на държавна намеса, като схеми за гарантиране на кредити. Под кредита
гаранция, правителството се съгласява да обезщети банката до известна степен част от заема си на кредитополучател без обезпечение.
Целта на такава схема е да мотивира банките да отпускат заеми на кредитополучатели за
които в противен случай няма да се отпуснат заеми с оглед на липсата на обезпечение от
страна на кредитополучателя. Кредитно гаранционните схеми се считат за по-малко изкривяващи се и по-благоприятни за пазара. Те помагат за намаляване на риска за заемодателя
като част от риска се поема от емитента на кредитната гаранция. Те също така диверсифицират риска, като обхващат заемите в различните сектори и (De Alwis и Basnayake, n.d) 1. В
това отношение Националния Фонд за гарантиране на кредитите като дъщерно дружество
на Банката за развитие помага на МСП да преодолеят трудностите, пред които са изправени, когато предлагат обезпечение на банките в процеса на получаване на кредити.
Освен това банките в страната следват стандартите на Базелската регулаторна рамка, така че споделянето на риска чрез различните гаранционни схеми (НГФ и под фондовете на
Фонда на Фондовете намаляват рисково тегло на кредитите за МСП. Рисковото тегло би
било много по-ниско, което би насърчило банките да отпускат повече кредити на сектора на
МСП.
В много страни по света използването на Рейтинги на външни агенции са подобрили
достъпа до банково финансиране. В нашата страна такъв подход не се използва от банките.
Както вече беше подчертано изкривената информация в счетоводните отчети на МСП ги
прави по рискови като кредитополучатели и по-малко привлекателни в очите на банкерите.
Представителите на малкия бизнес следва да осъзнаят значението на изграждането на мрежи. Те трябва да съсредоточат своето внимание и програми не само върху осигуряване на
1

De Alwis, S and Basnayake B. M. R. (n.d), Credit Guarantee Schemes in Sri Lanka-Way Forward available
online at http://www.smeg.org.tw/doc/JSD-14-3.pdf
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все по-големи ресурси но също и за предоставяне на повече възможности и усилия за "свързване в мрежа", тъй като особено малките фирми не се развиват изолирано и нямат ресурси.
Мрежата е възможно решение, тъй като чрез установените мрежови връзки фирмите получават не само достъп до външни ресурси, но също така получават насърчение и влияние.
Приложението на подхода "клъстер" както при реализирането на европейски проекти
така и за кредитирането на МСП в сътрудничество с отраслови и секторни асоциации също
може да помогне . "Клъстерът" е секторна и географска концентрация на сходни или свързани допълващи производствени / бизнес единици, които са изложени на подобни възможности и заплахи (Sobha Rani and Rao, 2008)1. Някои от търговските банки инициираха създаването на финансови центрове за микро предприятия . Този тип сегментацията на Микро
МСП също може да помогне на банките да се справят с предизвикателствата като управление на риска и развитие на знания.
6. Заключение
Настоящият труд разглежда текущото състояние на финансирането на МСП в България.
След това в статията са определени някои ограничения, пред които са изправени банките и
МСП.
Ограниченията на банковия сектор, обсъдени в статията, са свързани с високия риск в
кредитирането на МСП, високи административни разходи, липса на информация за кредитополучателя и лоши правни системи. Сред МСП ограниченията са, липсата на обезпечение, сложните процедури за кандидатстване за заеми и високите разходи за финансиране са
посочени като основни въпроси.
Статията предлага препоръки за преодоляване на тези ограничения като разработване на
системи за кредитно оценяване в кредитирането на МСП, опростяване на кредита документация, насърчаване на структурирани финансови инструменти, обучение на служителите на
банките, които да се справят с кредитирането на клиенти от МСП, въвеждане на нови схеми
за гарантиране на кредити, повишаване на ролята на рейтинговите агенции за МСП и разработване на "клъстеризиран подход" в кредитирането на МСП.
Refferences
1. Antonio, F., & Cernov, M. (2011). Improving Access to Finance for Smaller Enterprises in
OECD, The World Economic Forum, Competitiveness and Private Sector Development: Eastern
Europe and South Caucasus 2011: Competitiveness Outlook, OECD Publishing
2. Asch, L. (2000). Credit scoring: A tool for more efficient SME lending, SME Issues, Vol. 1,
No. 2,pp. 1-4
3. Bae, Kee-Hong, and Vidhan K. Goyal, (2009), Creditor rights, enforcement and bank
loans.Journal of Finance,64, 823-861.
4. Djankov, S., Caralee, M & Andrei, S. (2007), Private Credit in 129 Countries, Journal of
Financial Economics, 84(2): 299-329.
5. De Alwis, S and Basnayake B. M. R. (n.d), Credit Guarantee Schemes in Sri Lanka-Way
Forward available online at http://www.smeg.org.tw/doc/JSD-14-3.pdf
6. Murthy, G. G. K. (2007). Financing of small and medium enterprises (SMEs):Indian and
Global scenario (Vol. 1). Hyderabad: The Icfai University Press.
1

Sobha Rani, B., & Rao, D. K. (2008). Financing small enterprises: recent trends. The ICFAI Journal of
enterpreneurship development, V(6-22).

351

7. Mushinski, D. W. (1999). An analysis of offer functions of banks and credit unions in
Guatemala.The journal of Development studies, 36(2), 88-112.
8. Pollard, J. S. (2003). Small firm finance and economic geography. Journal of Economic
Geography, 3, 429-452.
9. Sobha Rani, B., & Rao, D. K. (2008). Financing small enterprises: recent trends. The
ICFAI Journal of enterpreneurship development, V(6-22).
10.Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information
American Economic Review, 71(3), 393-410.

352

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ
НА ПАЗАРА НА ТРАНСАКЦИОННИ И ФИНАНСОВИ
ТЕХНОЛОГИИ В РАМКИТЕ НА ЕС
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Резюме
Финансовите и транзакционните услуги са важен елемент от международния бизнес. Традиционно
банките са основният доставчик на тези видове услуги. Но новите технологии биха могли да повлияят
на този пазар и да доведат до преминаване към нов пазар. Новостите, които ще допринесат за това, не
са само по отношение на нови технологии, като например blockchain технологията или новите транзакционни и платежни продукти, но и по отношение на ново законодателство като PSD2. PSD2 ще
отвори ниша за нови играчи, които могат да създават продукти на този обикновено консервативен
пазар. За да направят това предприемачите трябва да създадат нови идеи, които да могат да се превърнат в продукт, който ще бъде по отношение на информационните технологии. Тази ситуация е
опция за страните с традиции в ИТ сектора да навлязат на този нов пазар. В статията ще проверим
основните фактори, на които България може да заеме водеща позиция на този нов пазар.
Summary
The financial and transactional services are an important factor that facilitates the international business.
Traditionally banks were the main provider for those type of services. However, the new available
technologies might influence this market and create a shift towards new market. The novelties that will
contribute to this are not only in terms of new technologies such as blockchain or new transactional and
payment products but also in terms of new legislation such as PSD2. PSD2 will open a niche for new players
that can create products in this usually conservative market. To do this entrepreneurs with have to come with
new ideas, that they can translate into a product that will be in terms of the informational technologies. This
situation is an option for countries with traditions in the IT sector to enter this new market. In the article we
will check the main factor conditions for Bulgaria to take a leading position in this new market.

Финансовите и транзакционни услуги са основен елемент от съвременния свят и функционирането на международния бизнес. В рамките на ЕС този тип услуги се използват дори
в още по-голяма степен, поради наличието на изградена инфраструктура, следствие от необходимостта на бизнеса и физическите лица. По данни на световната банка около 91%2 от
популацията ЕС разполага с банкови сметки, като този процент е дори още по-висок в някой западноевропейски държави.
Банковите услуги са традиционен доставчик на този тип услуги и до момента банковият
сектор е бил доста консервативен и предпазван от конкуренция от правните норми. Това се
налага от необходимостта от защита на данните и информацията на крайните потребители.
Но с навлизането на новите технологии и дигитализирането на икономиката, се появяват
нови възможности за пазара на финансови услуги. Създаването на тези нови финансови

1
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mrbaltadjieva@gmail.com
Агрегирани данни за https://www.wsbi-esbg.org/press/latest-news/Pages/Close-to-40-million-EU-citizensoutside-banking-mainstream.aspx
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дигитални услуги се улеснява допълнително и от иновативното европейско законодателство
в областта.
Втората директива за платежните услуги, надгражда над предната първа директива за
платежни услуги (PSD1) от 2007 година, като предоставя възможност за нови участници.
Имплементацията на директивата ще даде достъп на трети страни с улеснен достъп до банковия сектор. PSD2 катализира създаването на един изцяло нов пазар (т. нар – ФинТех),
който да отговаря на нуждите на крайните потребители и да стимулира създаването на нови
продукти в областта.
ФинТех услугите ще представляват изцяло нов пазар, който ще бъде зает от иновативни
продукти на съществуващите банки и нови компнании, като са възможни и много колаборации между тези участници. Очакваниятата 1 са банкирането на дребно да бъде най-силно
засегнато и да достави най-много възможности за иновации и нови продукти. Това ще
вклюва нови продукти в най-вече в областта на разплащанията и онлайн банкирането.
Този нов пазар разкрива изключителни възможности за предприемачите в рамките на
европейския съюз и по-специално предприемчите с опит в областта на новите технологии и
ИТ сектора. Това е изключителна възможности и за бизнеса в България, където са налице
предпоставки за създаване на нови предприятия от този тип. Според данни на Евростат 2
България е сред държавите с най-високи темпове на развитие на инвестициите в отдели по
развитие и разработка на нови продукти в предприятията в сферата на новите технологии.
Ще разгледаме модела, в чиито рамки е възможно да се създаде нов тип иновативен център в сферата на тразакционните и финансови технологии. Първо ще разгледаме основния
генератор на тези перспективи, а именно съществуващите предприятия, от какъв типа са те
и каква е тяхната стратегия.
Предприятия и стратегия
Мултинационални компании
За да може да се оцени възможността от привличане на такива компании е добре да се
запознаеем с традиционните инвестиционни политики на компаниите от този размер.
Има няколко фази3, които зависят от различни фактори свързани с държавите където
компаниите инвестират. Първата фаза са колцентровете, тъй като са най-подвижни, а инвеститорите избират държави основно на база на разходите за човешки капитал, тъй като не са
необходими специфични умения и образование на служителите. Обикновено единственото
изискаване към служителите е свързано с владеенето на езици и базови комуникационни
умения. Тези инвестиции обикновенно са в рамките на средно 5 години.
Втората фаза са съпорт центровете или т. нар. бек-офиси. Тези инвестиции са с перспектива между 7 и 10 години. Тук отново се избира дестинация на база на разходите, но се
търсят допълнителни по-специфични аналитични умения от служителите.
Аутсорсването на важни и критични услуги на компаниите представлява третата фаза.
Такива услуги може да се поддържането на системи или счетоводство, които изискват определен тип образование или специализация. Също изискава инвестиране от страна на ком-

1

Според проучване на Делойт – https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/financial-services/articles/deloitteeuropean-psd2-surveys.html
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/High-tech_statistics_-_economic_data, Figure 2:
Average annual growth rate of R&D expenditure in business enterprises, 2005-2014
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По данни от интервю със Саша Безуханова, на база на 20-годишната ѝ управленска кариера в ХюлетПакард (HP)
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паниите в обучението на служителите към конктретните нужди на компанията и релокирането е стравнително по-скъпо.
Последен етап са така наречените стратегически изследователски операции, пример за
такива компанни са VMware и SAP. При избора на локация за такъв център обикновено се
приоритизират локации с наличието на достатъчно служители със специализирано образование. Това са центрове с висока добавена стойност, където обикновено се разработват
продукти. В реалния/производствения сектор обикновено има необходимост от това целия
екип от бизнес и продуктови мениджъри до техническите лица да бъдат локирани на едно
място, но при дигиталния бизнес това вече не е необходимо условие.
За да се развие кръстъра на фирми в сферата на финансови и транзакционни технологии
е необходимо привличането на фирми, които да създават именно такива изследователски
центрове.
Текущо в България има няколко по-големи развити предприятия, които създават своя
развойна дейност в сферата на финансовите технологии като целта им е да успеят да създадат именно продуктите, които ще отговарят на новото търсене, създадено от споменатите
рамки. Пример за такова предприятие е Пейсейф България 1, които създават нов дигитален
продукт изцяло в България. Компанията се интересува от иновации чрез всички нови технологии, включително и блокчейн (blockchain). Но за да има България по-добри позиции за
развитие на среда за център на финансови и транзакционни технологии, трябва да се вземат
предвид следните предизвикателства.
• България като страна няма много няма много добра репутация за място, което може
да бъде подбрано за разработване на продукти, особено в сферата на финансовите и
транзакционни услуги.
• Програмистите, разработващи тези технологии следва да имат по-голям набор от
умения, различни от самото програмиране, например да имат по-добра представа от
продуктов мениджмънт и пазара на продуктите, които разработват.
• Концентрацията върху креативния процес и обучение на програмистите относно бизнеса и разработване на действащи бизнес модели. За момента за повечето продукти
креативния процес се случва извън България.
Нови стартиращи компании
Друг тип предприятия са така наречените старт-ъп предприятия, които целят да създадат
иновативни продукти. Оценката на предприемачите относно полето за развитие на такива
фирми в България е на база на наличните условия е, че има достатъчно способни хора, които да създадат продуктите, но все още липсват достатъчно добри бизнес умения. Бизнес
уменията на техническите хора са важни, за да може да продуктът да е достатъчно успешен
от гледна точна на крайния потребител. Тези комбинирани умения спомагат да се уцели
нуждата на крайния потребител и той да започне да използва продукта или услугата и да се
превърне в редовен клиент.
Важен аспект, който не присъства при другите старт-ъп фирми от ИТ сектора и е специфичен за бизнеса на финансови и транзакционни услуги е наличието на познания в областта
на правото. Това е сериозен недостатък при тези предприятия, тъй като неспазването на
регулациите може да доведе до сериозни последствия за предприемача.
Много от предприемачите са оценили горе-посочените рискове и затова са се насочили
към създаването на контакти и съвместна работа с традиционните доставчици на финансови
и транзакционни услуги, които най-често са банките. Според предприемачите банките
осъзнават, че новите технологии ще създадат иновация в техния бизнес, които на практика
1

Данни от проведено интервю през януари 2018 с продуктов мениджър от компанията
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не е реформиран от самото си създаване. Според предприемачите, банките са в процес на
изчакване относно това към какви иновации ще се насочат крайните потребители, независимо дали става дума за криптовалути или нови приложения, създадени след влизането на
ПСД2.
Тази симбиоза според предприемачите ще доведе до най-добрите продукти за крайните
потребители, тъй като ще се комбинира сигурността, която банките осигуряват, както и
създадената добавена стойност от познаването на бранда на съответната банка и новаторството на предприемачите, които ще предоставят разнообразие от нови финансови продукти.
Според предприемачите, за да може България да реализира успешен модел на подходяща възможност за инвестиране в този тип бизнес, е необходимо да има достатъчен брой
компании в областта и повечето от тях следва да са успешни. Това може да се постигне като
успешните вече такива старт-ъп предоставят менторство на други предприемачи и техните
идеи. Това може да се постигне и чрез създаване на различни събития или конференции,
които да популяризират идеята.
Факторни условия за развитие на ФинТек индустрия в България
Традиции, заетост и развитие на ИТ сектора
Основен аспект в развитието на нова икономическа ниша с по-висока добавена стойност
в дадена локация е наличието на развита съществуваща инфраструктура, в други такива,
като обикновено са с по-ниска добавена стойност.
Предполага се, че ФинТех индустрията е с висока добавена стойност поради спецификите. Изискват не само много добри технически умения за създаването на крайния продукт, а
също така много добро познаване на регулаторната рамка, познания за израждането на
бранд.
По данни на анализ на института за пазарна икономика, "конкурентната среда в отрасла
до голяма степен се определя от няколко големи фирми – сред тях са както български компании, основани през 90-те години като Fadata и Sirma Group, така и дъщерни компании на
международни гиганти, сред които SAP и VMWare. Важна роля играят и множество малки
фирми."
Допълнително според същия анализ през последните години заетостта в ИТ също бележи значителен ръст, като всеки двадесети от заетите в София е в професия, свързана с информационните технологии. Повечето от заетите в сектора са млади и с високо образование.
Изброените по-горе фактори поставят София в много добра позиция при анализа на основния производствен фактор, а именно специализираните професионалисти в областта.
Образование и специализация
Според същия анализ на института за пазарна икономика за състоянието и развитието на
ИТ сектора в България, фирмите срещат затруднения в намирането на най-подходящите
кадри за създаването на своите продукти. Именно затова фирмите в "предпочитат сами да
обучават кадрите си в хода на работа, както и да провеждат чести и продължителни стажове"1.
По данни от същия анализ има значителен брой учени заведения предлагащи обучение
за ИТ специалист, като най-често това са висши учебни заведения и фирмите се възползват
от кадрите, дипломирани в съответните институции. Но освен официалното образование и
сравнително добрите резултати от него, предоставени в проучването ИТ обучението, съществува и много добре развито алтернативно образование. Това са обикновено центровете
1
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или т.нар. академии за специализирано ИТ обучение, които предлагат кратки образователни
отделни курсове, съсредоточени в дадена област на ИТ сектора. Тези курсове предоставят
практически умения в дадени област, независимо дали това се отнася за технология, програмен език или друго техническо умение, като целта е да се подготви специалист в дадена
позиция. Тези практически обучения обикновено са представени от инструктори, които
текущо работят в сектора.
Спомагателни индустрии
Акселератори
Наличието на старт-ъп компании в индустрията на FinTech би донесло допълнителна
стойност на целия ИТ сектор. За да се случи това обаче е добре настоящите и утвърдени
структури в сферата на финансирането да насочат средства там, където считат, че има потенциал за развитие на сполучлив краен продукт.
За тази цел, наличието на традиционните фондове за рисков капитал, като Launch Hub са
от изключителна важност за новите начинания в сектора. Други акселератори са Paysafe,
чиято цел е да развива развива следващото поколение FinTech компании, както и компанията Aeternity, която цели да създаде ФинТех акселератор.
Разрастващият се сектор отнема повече от финансов капитал. УниКредит осъзнава това
и започна да създава "Think Tank", насочена към определяне на бариерите пред растежа в
сектора и разработване на начини за заобикаляне на тези бариери.
Специализирано образование
Гъвкавостта на специализираните образователни структури, извън официалната образователна система, спомага изключително много за създаването на специализирани обучения
в най-новите области на технологиите. Сред най-популярните школи за ИТ специалисти са
Софтуерният университет и Академията на Телерик.
Неформалната образователната институция – софтуерният университет е осигурил финансиране и е поел важната задача да създаде специална програма за обучение на разработчици на blockchain технология. По думите на създателя на СофтУни, това следва да е "голяма възможност, България да се позиционира като лидер в blockchain технологията".
България вече се нарежда сред първите 15 страни с най-добрите програмисти1. Обучението им в разработването на blockchain технологията и други програмни езици и технологии,
свързани с FinTech, би трябвало да спомогне за укрепването на бъдещето на сектора.
Обобщение
ФинТех все още е развиващ се сектор в България, който ще бъде изправен пред много
предизвикателства. Продуктите на ФинТех и иновативните технологии ще се увеличават и
все още има много неизвестни променливи в бъдеще – като позицията на правителство и
местните регулации, който ще създадат раздвижване в традиционните платежни системи и
потребителските навици. На база на гореизложения анализ, България има възможност да
използва своите силни страни и таланти, но и да се превърне в пионер с някои иновативни
действия за стимулиране на ФинТех, за да остане конкурентоспособна на този нововъзникващ пазар.

1
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"DR. CONSULTA" CASE STUDY ON SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP AND CO-CREATION.
EXAMPLE FROM BRAZIL

Radostin Vazov

Context
o

What was the landscape for the organization to start

In 1988, Brazil created the Unified Health system, declaring that free and open access to public
health care and to medicine is a constitutional right of every citizen. However, de facto, exercising
this right is particular strenuous and access to medical remains, therefore, a vital preoccupation for
the majority of Brazilians. In the biggest city of Brazil, São Paulo, merely obtaining a medical
appointment with a public health doctor ‗generalist‘ may require a couple of days, then the average
waiting time is three months, and similarly, if subsequently there is a need for a consult a specialist
and/or do tests. Consequently 12 months may pass before a first diagnosis can be made and a
treatment can start in the public system. 75 percent of the Brazilians depend on the public system
while only 25 percent are covered by private health insurances that provides access to medical
visits in the private health care where a medical visit costs about 150 dollars. It follows that while
the public system fails in providing open and free access to health care services, private health care
is limited to the minority with a health care insurance. It was in this context that Dr. Consultas
identified a need for access to rapid medical visits at a price which is affordable by the large group
of Brazilians that are not covered by private insurances.
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Case story

Dr. Consultas was founded in August 2011 by Thomaz Srougi, a young MBA graduate and
Master in Public Policy from Harvard Business School. Thomaz is a son of a medical doctor, his
brother is also a doctor and this family background implies that from early on in life he had seen
how hard his father worked as well as how people had to struggle to have access to healthcare and
medicines. He considered healthcare as one of the biggest problem in Brazil and decided to use his
management skills and knowledge to contribute in fulfilling the vision of a democratized access to
rapid and good quality medical care. He contacted the members of the investor team to which he
belonged since, with his words, "I will need their help, we need to think differently, I don't know
anything about healthcare, perhaps that's an advantage because I come with a clean mind set. So
that's all we did. We decided to set up a healthcare initiative aimed to provide high impact
and at the same time a profitable initiative." It follows that from the start Dr. Consulta was
conceived to be a profitable venture, according to being profitable would keep the interest of
investors and its business model would be scalable.
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Actors, motivation and experience

Thomaz Srougi is from a family of doctors. His father is a doctor, his brother is a doctor, and
he did not want to be a doctor. Thomaz has a bachelor's degree in Business Administration, MBA
from University of Chicago Graduate School of Business, University of Chicago MPP by Harris
School of Public Policy, GMP from Harvard Business School and Kauffman Fellow. He began his
career in the financial market and has held managerial positions in the "AmBev" and "Gafisa".
Then participated in the process of creation, acquisition, restructuring and IPO's Tent.
The founder Thomaz states that "… I always had this dream in mind, you know, that the
private sector could perform as well as the public sector in certain areas. And I've always wanted
to do something, to combine the private and the public, I just didn't know what". He started his
career as a "trader" in order to under how the world evolves and prices are formed". He was
always comparing private and public sectors in different sectors. He thought of combining these
two sectors to bring best of two. Due to his curiosity to understand various phenomena of
economic world, he went to University of Chicago, USA to do Masters in Business Administration
and Masters in Public Policy.
After coming back to Brazil from USA due to his passion to work for low income group people
of Brazil, Thomaz considerd various sectors, namely, housing, healthcare and education.
In 2008, Thomaz made a group of investors ready for investing in different projects in low
income group sectors. All investors were from the same company – "AmBev" nowadays.
Their first investment was to buy a minority stake in TENDA, a real estate company in Brazil
engaged in providing housing to low income people. Thomaz and his partners helped TENDA to
improve operations, and to bring IPO of the company. When they entered in TENDA, it was
selling only five hundred houses per year. Subsequently TENDA went on experiencing a range of
difficulties related to bureaucracy, negative approvals, client inaccessibility (unaffordable end
buyer prices), issues with Caixa Econômica Federal and labour contractual complexities. As a
result when Thomaz left the company TENDA was selling ten thousand houses per year to low
income people.
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After TENDA, Thomaz was closely following education and healthcare sectors. He went to
Boston and attended alumni meeting where he came to know about Mexican model of "Farmacias
Similares". He immediately jumped into the idea and started thinking to have similar thing for
Brazil also. The profit is a very important component of this equation. Although Thomaz was
providing high impact solution, impacting lives of a lot of people, it is important to scale this
model to be a profitable one. S ohe came up whit the idea of Dr. Consulta.
Guilherme is another important person at Dr. Consulta who heads marketing and operations
area. After his graduation, he worked at Santander Brazil for four years. Then he started his own
company in 2000, naturalized company. It was a men‘s portal for men‘s contents like GQ
magazine, something like that. He stayed in this company for three years. Then he decided to
change the business model and bought a very small add agency – for promotional stuff online and
offline. Guilherme started taking it only offline because at the time the hotspot was go to offline,
not stay online. So, he bought this very small promotional agency and it became a big one in
Brazil. It is called DES. Guilherme was CEO with about a hundred employees. Then he decided to
leave the company and joined a friend who started a logistics company. Friend of Guilherme asked
him to join as a partner and CEO of this logistics company named AGP Logistika. At that time the
company was making R$ 50 or 60 million in revenues, and 4-5 years later the revenues reached
almost a billion R$. Today AGP is number 3 logistics company in Brazil, after DHL and FedEx.
The time when Guilherme joined this company, it was number 20 and today it became number 3 in
Brazil. Guilherme stayed with this company for 7 years. Then he left the company but still
maintain an equity state in the company. The company got so big – there were two equity funds
invested in the company. There was a lot of stupid stuff that he did not like: corporate stuff and
political issues, a lot of funds, board members. "They didn‘t like me, I didn‘t like them, so we
broke up". Parallel to all this story, in 2001 He started a fish farming company called Genesis. It
became the most successful fish breeding company in Brazil. They breed fish called Tilapia.
Guilherme joined two guys; they started running the company and he went with that company for
8 years, then he sold his state in 2009. "I am very proud of that one because I am a fisherman, and
I love fishing. I started this because of my fishing mania – this is my hobby – spear fishing. That‘s
how our company was born. I left the company to have more funds to invest in AGP".
Those five or six months when he was totally open-minded, he had a lot of contacts with many
people, and the concepts of those people. He liked the idea of pursuing like a big problem to solve.
He got motivated because of the size of the health issue problem. "It is just like anywhere in the
world – the USA – they have a huge problem with healthcare – in another way but still a huge one.
I joined Thomas to feel how it looked like – that was the idea. I said: Let me help you and try to
see what is there about. And the fact is that I got convinced that the managers in this sector, the
entrepreneurs in the sector are tied to a model, they are slaves of the model – that is the status quo"
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Ema graduated from Londrina Estate University in Business Administration. She is recently
back from Mexico where she was working on a social business project providing medical care for
young Mexicans domestic help workers. She had first spoken Artemisia (Braizilian inbator for
social entreprenariat) and even had a contact with Sautil. She heart about Dr. Consultas and she
was fascinated by the model. She went to knock on Tomas door and asked to work in Dr.
Consultas. She believed that this was the model that could have the most significant social impact.
She describes her motivation by saying that "I need to put my work, my energy in something that
helps other people. This work makes sense for me. I am working here. Money is not the point,
though this is the most expensive city in Brazil, I think. But working here was a kind of way that I
found to put my energy into something that I like to do. […]I just knocked on the door and said to
Thomas: "Thomas, I want to work here." And he told me: "Ema, I don‘t have work for you. What
do you want to do?" And I answered: "I don‘t know. I feel I need to work here with you"
Carolina da Cunha Fernandes
Nurse (4 years at university). She has worked in the private sector hospital but wanted to go to
Dr. Consultas.. She was looking for a job and saw a job announcement for Dr. Consultas, then she
went to their web-site and go interested by the idea. She did not live in the community but her role
is a kind of ‗house keeping‘ – that is anything that is needed to help the company grow. She was
fascinated by Dr. Consultas because it made the impossible possible, that is, providing access to
medical aids and humanizing health care. She is proud of being part of it. She was saying that "It is
very motivating to work for Tomas. He has will, strength and drive. He has a good way to involve
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people as he gives opportunity to do things". When starting at Dr. Consultas, Tomas had told her
‗you are the owner‘ ‗You have a health vision that I don‘t have‘. And her experience is that he
listens to her if she has good arguments‘.
How did the original idea change?
Initially they opened two clinics. One was small one and other larger one at main street close to
community. Initially they thought that patients would flow in but it was not so. They realized that
they did not communicate properly or clearly. Patients thought it was not quality service (for low
price) or another place to get health insurance or it was not for them. They are changing business
model regularly. Now marketing is added to rightly position the organization. Initially it was
pamphlets in community and now it is more on Internet to create awareness about their
organization. Over a period of time, they started using more dashboard items to measure the
performance. They are now heavily dependent on numbers to monitor utilization of facilities,
demand from community. From General practitioners to some specialists such as Gynecologist,
Dermatologist, Cardiologist and Ophthalmologist some examinations were also started in the
organization.
How the original project has evolved?
Dr. Consulta aims at providing "basic healthcare services for low-income, uninsured families
in a very affordable, qualified and agile fashion" (Thomaz) That is, its main objective is to provide
a quick and qualified diagnosis (within 7 days) that conditions a treatment at public hospitals in
case of serious illness.
Two clinics named Dr. Consulta were opened in two different parts of São Paulo at the outskirt
of the second largest favela "Heliopolis" of Sao Paulo with around 100 000 people. According to
Thomaz, he did not put much time in deciding a perfect model for his idea. Both these clinics
started with medical appointments with general practitioners. One clinic was small and equipped
to offer only medical appointments. This clinic was located in a part of street with low traffic of
people. Other clinic was well located with a lot of people traffic. This clinic offers mix of services
in basic health care. Today, this clinic offers medical services in twelve different areas with
laboratory examinations, imaging examinations and small procedures also. Within a period of six
months, smaller clinic was closed and all the resources were put in single clinic.
Dr. Consulta started with just seventeen appointments during the first month of operation but
now this number is touching thirty five hundred per week. The clinic offers basic medical care in
fifteen different areas with laboratory examinations, imaging examinations and small procedures
also.
How has the project developped?
Additional services were brought in as a result of continuously monitoring needs and demands
of patients (ie. Viral and gynecological problems, checking for pregnancy, ultrasound, eyes). This
is one example of how Dr. Consultas is developing and diversifying its clinic by looking for
improvements in quality as well as in efficiency.
Another example is the reception of patients and their preparation for the medical visit. It is
organized with the aim of reducing the waiting time for patients (preferably no longer than 15-20
minutes) and maximizing the effient use of doctors. That is, the basic clinical examination is done
by a nurse that prepares the medical visit to take the time off the doctors.
They measured everything all the time to extract a lot of information and made fast decisions.
They continuously monitored needs of patients to decide additional services. According to
Guilherme, Head of Marketing and Operations at Dr. Consulta, a graduate of FGV, Sao Paulo,
Brazil, they do a lot of research in numbers. He cited one example about conversion of calls. In
April 2013 conversion rate was 27% which has increased to 37% in August 2013. 49% calls did
not convert because they were seeking information. On the basis of this information, they
changed their offerings to prevent callers seeking some information. But at the same time these
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callers should get desired information. After classifying various types of information needed by
the callers, it was found that 20% questions are about Dr.Consulta, such as "Is the gynecologist a
man or a woman?", "What does the gastro do?", "I have a back pain. Can the orthopedic help?" As
a result of this analysis, website of Dr.Consulta was made richer with more information to prevent
unnecessary calls. According to Guilherme, they wanted to have 40 percent plan, i.e. a conversion
rate of 40%.
Processes
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Co-creation
Why social enterprise?
How a social enterprise emerged? A social enterprise has its root in community service, in
NGO business. And in the last decades both these groups suffered from a serious lack of resources.
Earlier on these groups did not believe in profit as a driver for the community motivations. They
just believed that the social motivations were good enough and the resources for them would
somehow come from generous people who are making lots of money and they automatically have
generous or philanthropic needs, or that they would support by default. So, there was the
assumption that there are a large number of people with lots of money who have philanthropic
tendencies. But as community moved on saw that these groups of people actually reduced, the live
international agencies, their aid package to emerging economy, all the UN agencies actually
collected to reduce aid, all the substantial development agencies also collected to reduce their help.
But the community needed to go on. At the same time there was a big environmental need that all
of us were aware of, the idea that we all need to save the environment, so there is an overlap in
that; there is also the big genetic need: people have been aware of the factors that some people
were modifying the genes to create plants and animals so that later on they could be better, bigger
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and faster. So all these movements that community has, general social movements have channeled
or inspired a particular kind of entrepreneur. And this entrepreneur‘s focus is two-fold: he was
focused on the society, his motivation continued to be the society. And he also believed that he did
not want to pay for money; he didn‘t believe that there automatically was a group of people who
willingly would give away the money for simple reasons, he believed in profits; he needed to
make money for his enterprise which is a social cause to flourish. He believed in this notion
sustainability, which was a new way to look at community work, social work and away from the
donor domed dependence. There was a gaps between the donor and the people who receive the
money and they had to sing the donor songs. So the policy was that it was decided by the capitals
of the developed world and implemented based on their policies in the developing world
whichever way they wanted. But these groups of entrepreneurs are changing. They are saying:
Well, we had the destiny moments; we want to make money and the money we will invest in the
community work that we passionately love. They are the results of our own contextual limitations,
i.e. we are not as rich anymore, there are more people to feed, the social challenges are diverse and
different, but we don‘t have lots of people to spend a lot of money.
Where does co-creation come into this case?
Why was this social movement emerging the social enterprise? This idea that I need to make
money to help my own cause. We had another movement in the innovation field emerging. And
movement in the emerging field was linked looking at the emerging economies in the south and in
the rest of the world. They were finding out that people were trying to look for solutions which
were not in line with the linear innovation systems that we all have been talking about. So, we had
innovation systems that were either part of processes, like the medical process, or you had
innovation systems that were part of a national policy or could be a local policy; it could be run by
a company, it could be run by an NGO, it needed to have some element of institutional drivers.
And these institutional drivers had their own embedded interest or policies that drove the process
of innovation. We had to realize that something was happening which was not part of that
innovation trajectory: there was no institution involved, there was no large Big Brother involved,
there was not a lot of money involved. But there was something very unique, and the uniqueness
was that nobody knew what the cause of the innovation was, but everybody was involved in it not
knowing the output. But they had a general understanding of where they want to go. "We lack a lot
of resources and infrastructure. Public administration is worth... It‘s not as efficient as it should be.
We spent the whole day living and adapting ourselves to a reality that shouldn't be. And I've
decided to do something, to change that. And I've decided to try to understand what that largest
problem that we have in Brazil is. And I think its healthcare. So I've decided to bring some of the
knowledge and I thought 'Why don't I bring some of the knowledge in a managerial know-how,
that I've learned along the way and try to apply that in to healthcare." (Thomaz)
That gave rise to one of the first features of co-creation which was different from what we had – the
general understanding of innovation. That co-creation is asynchronous; innovation, co-creation is
asynchronous as it is not part of a larger system. Whereas innovation literature in general is
synchronous, i.e. it is part of a larger system, it is part of a production system. And the
synchronous part of innovation was very much driven by institutions. Or it was driven by
organizations. So, organization and institutions had a large role to play in synchronous innovation,
whereas asynchrony meant more entrepreneurs, a group of actors; it was away from the
mainstream, it had a trigger which was a response to some local challenges of some kind. We laid
the foundations for our future days‘ work.
We have synchronous and asynchronous as one of the features. When we a talking about cocreation laws we have several sources. We have the marketing literature that talks about cocreation of production services. They make conjecture as how you co-create services with clients,
with service providers with systems in which the product is embedded – how do you co-create new
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services. Their co-creation is more related to the product. There the co-creation is driven by the
idea that the services have to be better integrated to the product. Marketing literature always talks
about better services, improved services. That is one of the sourses. Then the other that talks about
co-creation but doesn‘t use the word "co-creation" is called co-production. It comes from any
process-generated factors. The challenge is how to make the chapter more intuitive, more
innovative, instead of having everything standard; how you inspire, the actors on the floor in front
of the assembly line, make people more intuitive and therefore make slight innovations, and make
the whole process faster. That has very roughly different co-creation. The service literature has
different co-creation in terms of services. We have the marketing approach, we have the coproduction approach that comes from the production field, the automobile industry, and the parks.
And we have something on the service design books. They offer co-creation in the creative sense.
Co-creation in the design science is about how we put different elements together, how we engage
with hierarchy without allowing hierarchy to cripple our work. That is how we co-create, thinking
that there is hierarchy while actually not allowing hierarchy to destroy your co-creation work. This
is the design science – how we design a process. In all these three kinds of literature the
organization is the key player. It is driven by an organization or an institution. The fourth
emerging literature is the innovation literature. This innovation literature actually talks about cocreation more as an afterthought, not necessarily as a theory in itself. We talks about co-creation
not necessarily as co-creation but as open innovation. In order to engage in open innovation it is
not need have any bases, you need to allow everybody‘s point of view on the table in the contents.
But the concept of co-creation does not involve diversity. The concept involve difference.
Difference is not the same as diversity. Henry Chesbrough says: if the ideas on the table come
from different notions, they are as good as nil because they are different. Whereas the critics of
this idea say that difference is not normal and therefore not new. Difference is not diversity. Cocreation talks a lot about diversity. Co-creation needs a diverse set of actors. Diversity in the cocreation means that we have to have different projectors of knowledge. For example in our case,
we have a doctor. He needs to work with a manager. He has no understanding of medical science
or the tradition that the medical scientist uses to apply his trade, nor the medical scientist
understands the techniques and the skills of manager. Then the idea is then you need to work with
a doctor, or you need to work with a group of people who are so diverse that besides language that
makes them understand each other, there is no similarity. But they are able to explain and express
ideas in a language that is common. The rest – the experiences, the knowledge base is different.
That comes to the next feature of co-creation: that is the knowledge base has to be diverse, has to
be different. The knowledge base of a manager is very diverse and different from the knowledge
base of a doctor. And this duality in the knowledge base would provide the necessary innovative
potential. Then we are coming to a very palpable challenge: suppose now if everything is so
diverse, then where is the common understanding, where is the starting point? About the starting
point professor Rai says "The starting point is not the problem here, it is not the problem Lucas,
but it is the problem spaces. What does that mean? I argue that in order to manage with diversity,
we are not interested in the problem Lucas. What is a problem Lucas? For example, let‘s take a
pen. If I were to tell you: I need a diverse set of people to create innovations around that pen, I am
only telling you the problem Lucas, the problem Lucas is the pen, the Lucas of innovation is the
pen. So, whatever the sources, you will still be focused on the pen, that is the problem area, that is
the problem Lucas. So whatever you come up with you will be still limited to the pen, you will be
still conjecturally attached to the pen: you may change the color, you may change the function,
you may change whatever, but it will be still a pen. What if I said that I want you not to focus on
the pen, which is the problem Lucas, but I want you to focus on the ability to write, or the nature
of writing, which is the problem space? Co-creation shifts the focus from the problem Lucas to the
problem space. Now if I say: I want you diverse and you people to focus on the nature of writing,
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you may come up with a tool that has something of a pen but may not be called a pen, or may be
called a pen."
Social entrepreneurs that we study look at a problem – as a problem Lucas, or as a problem
space – a larger space in which the problem is embedded. And I thing that we have the answer
"Guilermo said: ….the fact is that I got convinced that the managers in this sector, the
entrepreneurs in the sector are tied to a model, they are slaves of the model – that is the status quo:
OK you work for an insurance plan? I mean, you as a client are served by an insurance plan, i.e.
you are served by the government – kind of. You as an entrepreneur – you own a hospital or a
clinic – you serve them – end of the story. I said: I don‘t like the incentives, they are all placed in
the wrong way. Why don‘t we try to change the incentives? And the basic concept if: You are in
need – you pay. You need to pay to have access on the spot – it is so simple to model this in your
mind. But the thing is that the whole healthcare system is addicted to the status quo – it works like
that and it is very difficult for a big company to say: Let‘s change it, let‘s figure out a different
model. There is a huge opportunity for changing the incentives; there is a huge problem with the
incentives themselves. At the same time there is a huge opportunity with the people who are not
served by the government services. Those people, 20-30 years ago didn‘t have the income, now
they do. They have some income to spend on that. There is also the issue of self-fulfillment – a
psychological issue, not only the health issue: I‘m going to buy health, I can use the money to buy
health. That is something very important for us."
When we have a problem space: we have a diverse set of people, diverse knowledge, they
have a different tradition of working, the only thing they have in common is the language – what
we do? How we start? How we initiate work? One of the aspects of initiation of work is rapid
prototyping. Just make a rough design, or a rough sketch, or a rough idea – you illustrate, you
demonstrate. The fifth feature of co-creation is the ability to illustrate, demonstrate, to rapidly
prototype a particular discourse. Thomaz said "If you were in my seat you would be required to
make decisions every minute of the day without having all the information to make that decision.
You have to be able to decide and live with the results and have in mind that it doesn't work, it's
just changing. It's a tradeoff. Constant tradeoff. You don't have all the information, you have to
make a decision - just do it. Just make the decision."
Instead of just talking, you prototype what the discourse is about, you draw, you page, you
illustrate, you do something. But in order to do something – one guy has to do something, the
others have to watch. This brings us to the next feature of co-creation, and this is the notion of
silence. In co-creation, if everybody is talking, it will be a cacophony of confusion. Particularly if
people are doing a rapid prototyping, there is one person who is doing the rapid prototyping, the
others have to engage. But they cannot be engaged with diversity because it is raw knowledge, it is
just unique, it is a rapid prototyping of an idea which is not cooked yet. People have to listen, they
have to be in silence, people have to demonstrate respect, people have to show that they
understand what is going on. "Every week we meet here every Monday, we spend a morning
talking about the goals that we had. Which were the older and what happened. If those tasks were
executed or not and why, what can we do to help them execute. I see myself as a facilitator for my
group to perform whatever they need to perform. So we get to our goal. That's how I see myself…
… We built the clinic with the peoples inputs. There is a strong relation with the community from
that viewpoint. We talk informally with a lot of people in the community. We receive feedback
from patients with surveys that we promote. That's how we evolve, our value proposition to the
patient. It's very clear for us whom we want to serve. We have a very clear positioning, we know
what we need to offer. If I had to explain Doctor Consulta in one phrase it's - Doctor Consulta
provides basic healthcare services for low-income, uninsured families in a very affordable,
qualified and agile fashion." Then we come to the next feature that actually holds everything
together. Co-creation is very much focused on the experience, not so much the knowledge.
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Co-creation is about trying to learn or create something out of experience – not so much of
how much people know. Knowledge becomes a secondary necessary condition, not the primary,
the primary one is experience. When we have diversity, we have diversity of experience. In this
point you actually implement experience, use experience through prototyping. Making the
conclusion I thing that Dr. Consulta case consist five features of co-creation, asynchronous,
diversity, rapid prototyping, problem space and non-dominance of knowledge.
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