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Менеджмент XXI века ...

Менеджмент
XXI века в
современных
представлениях

Проф. С. А. Логвинов
ФА при Правительстве РФ

Кконцу ХХ - началу XXI столетия, по мне-
нию многих ученых и практиков, в разви-

тии менеджмента завершился эволюционный этап
изменений и отчетливо обозначился парадигмати-
ческий кризис. Концепция "Субъект - объект уп-
равления", на которой основывалась управленчес-

кая парадигма ХХ в., себя исчерпала.
Управленческую парадигму формируют поня-

тия и представления, принятые наибольшей час-
тью представителей науки и практического менед-
жмента, которые основываются на выдвинутых ве-
дущими учеными ключевых идеях и результатах
научных исследований. Эти идеи и интерпретация
результатов научных исследований, в свою оче-
редь, отражают сложившееся у исследователей по-
нимание реальности. Таким образом, основопола-
гающее влияние на управленческую парадигму
оказывают объективные процессы, происходящие
в обществе, экономике, бизнесе.

Менеджмент особой областью научного зна-
ния был признан в начале  второго столетия ХХ в.
С той поры общественные системы, экономики и
деловой мир различных, прежде всего наиболее
развитых стран мира, претерпели существенные
изменения. В современной управленческой науке
принято выделять два периода эволюции обще-
ства и менеджмента: индустриального развития и
перехода к постиндустриальному обществу.
Сравнительная характеристика этих двух
периодов приведена в таблице № 1:

Таблица №1

Период индустриального развития Период перехода к постиндустриальному
обществу

1. Преобладание производства средств
производства в структуре экономики

1. Повышение доли производства товаров и
услуг для населения в структуре экономики

2.Стабильный рост спроса на 
массовую продукцию

2. Специализация потребностей в товарах и
услугах

3. Большая емкость рынков сбыта 3. Небольшие по емкости рынки сбыта

4. Наращивание выпуска стандартной продукции 4. Повышение качества продукции и услуг
расширение разнообразия

5. Доминирование крупных предприятий с
традиционными технологиями

5. Возрастание роли малых, средних,
инновационных предприятий с прогрессивными
технологиями

6. Относительная простота связей между
экономическими субъектами

6. Сложные многоступенчатые связи между
экономическими субъектами

7. Повышение производительности живого труда
на основе углубления специализации,
стандартизации, рационализации производства
труда

7. Ускоренное внедрение инноваций в процесс
производства и труда в целях максимизации
результатов

8. Устранение последствий негативного влияния
хозяйственной деятельности на среду обитания

8. Переход к устойчивому развитию с учетом
предотвращения ущерба окружающей среде

9. Возрастающая экономическая и юридическая
ответственность бизнеса

9. Осознание социальной ответственности
бизнеса наряду с экономической и юридической

10. Предсказуемое стабильное усиление
конкуренции

10. Нестабильная высокая острота конкуренции
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Научная парадигма менеджмента периода ин-
дустриального развития общества была сформули-
рована в первой четверти ХХ века классиками на-
уки управления - Ф. Тейлором, А. Файолем, М. Ве-
бером, Э. Мейо и их последователями. Основопо-
ложниками управленческой парадигмы этапа пере-
хода к постиндустриальному обществу стали
представители зародившихся в 50-е и 60-е годы на-
учных школ менеджмента - социальных систем,
поведенческой, количественной, эмпирической -
К. Арджирис, Ф. Герцберг, Д. МакГрегор, И. Ан-
софф и др.

Сопоставление основных идей классического
менеджмента и менеджмента второй половины 20
века представлено в таблице №2.

В классическом менеджменте утверждалось,
что эффективного управления организацией мож-
но добиться посредством применения разработан-
ных наукой схем и правил. В середине 20 века ста-
ло ясно, что эффективного и неэффективного уп-
равления не существует, а четко расписанное в схе-
мах и правилах управление представляет собой чи-
стую абстракцию. В реальной действительности
есть эффективно- и неэффективно функционирую-

щие организации. Успех же организации в сущест-
венной мере зависит от способностей ее менедже-
ров. В начале второй половины 20 столетия про-
изошла т.н. революция менеджеров, результатом
которой стало значительное повышение роли и
значения менеджеров в обществе, признание фак-
та перехода власти собственников капитала к ме-
неджерам - профессиональным наемным управля-
ющим. Менеджерами стала приписываться спо-
собность приводить организации к успеху. Все это
привело к фетишизации управления совместной
деятельностью людей. Последующее развитие об-
щества показало несостоятельность завышенных
ожиданий в отношении возможностей менеджмен-
та. Опыт многих организаций продемонстрировал
отсутствие монополии на правильное решение. Ста-
ло ясно, что ни одно управленческое решение, сколь
совершенным оно бы не казалось не дает гарантий
от провала на рынке. Чтобы существовать  и эффек-
тивно функционировать, организация должна обес-
печивать возможность удовлетворять свои потреб-
ности всем, кто заинтересован в ее функционирова-
нии - потребителям, собственникам капиталов, со-
трудникам, деловым организациям и предприятиям.

Таблица №2

Управленческая парадигма этапа

индустриального развития общества

Управленческая парадигма начала периода

постиндустриального развития общества

Объект управления - закрытая система Объект управления - открытая система

Организация в значительной мере сами
определяют свое окружение

Изменения окружающей среды в большей
степени определяют существование и
деятельность организации

Возможно предвидеть будущее по аналогии с
прошлым и (или) посредством экстраполяции
сложившихся тенденций развития

Методы экстраполяции для моделирования
будущего малопригодны либо полностью
неприменимы

Распространены многоуровневые
(иерархические) жесткие организационные
структуры

Более эффективными становятся плоские гибкие
(адаптивные) организационные структуры

Осуществляется жесткий контроль над всеми
видами деятельности 

Расширяется сфера самоконтроля

Главный ресурс -  материально-техническая база
организации 

Главный ресурс организации - люди 

Основными системообразующими факторами
являются цели и организационная структура

Важнейшим системообразующим фактором
становится организационная культура

Относительно широкие допустимые границы
ошибочных решений

Существенное сужение допустимых границ для
ошибочных решений

Последующее своевременное реагирование на
изменения

Мгновенное и опережающее реагирование на
изменения
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В последнем десятилетии ХХ века начала
формироваться новая система взглядов на управ-
ление. Ее основополагающие идеи можно объ-
единить в три направления:

1. Долгосрочное моделирование действий на
основе предвидения изменений;

2. Повышение степени гибкости, адаптивнос-
ти управленческих структур посредством посте-
пенных эволюционных преобразований;

3. Усиление внимания к социальным аспектам
управления. 

Основные положения указанных направлений
приведены в таблице №3.

В преддверии начала ХХI века в научной сре-
де активно обсуждались возможные варианты
развития событий в сфере экономики и бизнеса.
В числе процессов и факторов, которые окажут в
XXI веке наиболее существенное влияние на
предприятия и организации чаще всего упоми-
нались глобализация мировой экономки, стира-
ние национальных границ и интернационализа-
ция хозяйственной жизни, регионализация биз-
неса. Начавшийся процесс перемен в этих на-
правлениях формирует быстро набирающие си-
лу тенденции, которые, предположительно, бу-

дут доминировать в XXI веке.
На основе обобщения ряда публикаций отече-

ственных и зарубежных авторов представляется
возможным сформировать следующий перечень
наиболее часто упоминаемых среди этих тенден-
ций:

Как скажутся объективные изменения среды
организаций на формирование представлений о
менеджменте XXI века. В публикациях послед-
них лет существует два подхода к ответу на этот
вопрос. Одни исследователи считают, что измене-
ния будут радикальными. Опираясь на свое виде-
ние опыта последних десятилетий, они утвержда-
ют, что будущее не вырастет из настоящего, а ока-
жется принципиально новым, отрицающим до-
стижения предыдущего этапа развития менедж-
мента. Возникнут новые проблемы, совершенно
отличные от решаемых. При этом основные зада-
чи, которые предстоит решить менеджменту в но-
вом столетии, формулируются ими исходя из су-
ществующих реалий. В числе этих задач называ-
ются: 

1. отход от стандартов и принятых систем, по-
иск собственных оригинальных неповторимых
систем управления;

Стратегия Организация управления
Управление человеческими

ресурсами

Признание внезапных резких
изменений в среде объективной
реальностью

Децентрализация
управленческих структур.

Направленность управления на
человека.

Разработка и внедрение систем
принятия гибких экстренных
решений

Переориентация
организационных механизмов
на выявление новых проблем и
выработку новых решений
вместо контроля ранее
принятых.

Создание условий для
продуктивной совместной
деятельности людей.

Развитие навыков
стратегического мышления у
менеджеров и всех работников
организации.

Предпочтение маневрированию
распределением ресурсов перед
достижением точности их
расходования.

Обеспечение возможностей для
повышения эффективности
усилий каждого работника.

Предпринимательский подход к
управлению с учетом
неожиданности и
непривычности будущего.

Постепенное приспособление
сложившихся структур
управления к новым условиям
без их незамедлительной ломки
и разрушения

Четность, доверие к людям.
Формирование эффективных
коммуникаций между людьми.

Неразрывная связь с культурой

Усиление внимания к этике
бизнеса.

Таблица №3



2. достижение информационной совместимо-
сти технических средств с человеком, при которой
не пропадает нужная и не появляется ненужная
информация;

3. поиск удовлетворяющей новым условиям
концепции взаимосвязи системы управления с
культурой (см.3).

По мнению других исследователей, базовые за-
кономерности менеджмента как науки и приклад-
ной области знания остаются неизменными на
протяжении веков, поскольку менеджмент - это ру-
ководство людьми, а личностные характеристики
людей по своей сути не меняются (см. 1;5). Систе-
мы управления в постиндустриальном обществе, с
точки зрения этих авторов, неизбежно будут вклю-
чать в себя некоторые существенные черты совре-

менной бюрократии, которые придают им (систе-
мам) управления должную устойчивость и ста-
бильность. И в более отдаленной перспективе, и
всегда, по мнению  представителей данной группы
исследователей, системы управления будут содер-
жать в себе наряду с элементами новых формиру-
ющихся механизмов традиционные элементы бю-
рократии.

В опубликованных работах последних лет, по-
священных проблемам менеджмента XXI века,
рассматриваются различные аспекты грядущих и
уже начавшихся перемен. Наибольшее внимание
исследователи уделяют содержанию стратегии,
организационным структурам, управлению чело-
веческими ресурсами, коммуникациями, корпора-
тивной культуре.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”6

Статия

Таблица №4.Тенденции в изменении среды организации

Внутренний Внешний

Ускорение процессов переориентации
производства и сбыта

Непрерывные изменения условий хозяйственной
деятельности и поведения всех участников
хозяйственных процессов

Постепенная замена организации как формы
совместной деятельности людей виртуальным
бизнеспространством

Преобразование внешней среды из арены
конкуренции в пространство для сотрудничества

Рост влияния трудового коллектива на
организацию деятельности и результаты работы
предприятия

Распространение непрерывного
всеохватывающего образования

Превращение основанных на доверии рабочих
групп в совокупного работника

Возрастание влияния на деятельность
организации экологических партий и движений

Расширение применения безлюдных технологий Повышение заинтересованности в деятельности
организации и усиление влияния на нее местной
общины

Существенное сокращение численности
персонала в результате осуществления
реинжиниринга бизнес-процессов

Активизация включения бизнеса в
социокультурную среду

Превращение информации в основной ресурс и
продукт большинства организаций

Увеличение спроса на продукцию и услуги,
укрепляющие здоровье и продлевающие жизнь
человека

Возрастание значимости целей, на направляющих
организацию на поиск и занятие желаемого места
в социальной среде и обществе

Распространение информационных технологий
на все сферы жизнедеятельности

Усиление влияния на систему управления
организацией особенностей национальной
культуры
Замена власти в организации формальных
руководителей властью уважаемых личностей,
лидерством

См. 3; 4; 6; 8



С. Чоудхари относит стратегическую ясность
к одной из основных движущих сил, определяю-
щих будущее организации в XXI веке (см. 4.).

Каким видится стратегический выбор органи-
зации в условиях, когда невозможность предви-
деть многие события, становящиеся все более
распространенными - природные катаклизмы,
масштабные террористические акты, новые виды
и формы массовых заболеваний и т.п. - не позво-
ляет выстраивать стратегию в старом, жестком ее
понимании? С точки зрения О. С. Виханского, по-
нимание стратегии как связи между целью и сред-
ствами ее достижения, а стратегического плана
как траектории движения к цели устарело, хотя
сегодня такого понимания продолжают придер-
живаться многие исследователи, менеджеры
(см.3). Новой управленческой парадигме соответ-
ствует другое понимание стратегии - как связки
между ситуацией, потенциалом организации и
пользой, которую в данной ситуации можно из-
влечь из потенциала. Чтобы иметь возможность в
кратчайший срок отреагировать на изменение си-
туации, использовать вновь открывшиеся пер-
спективы, менеджменту необходимо создать и по-
стоянно поддерживать потенциал организации,
прежде всего его кадровую и ресурсную состав-
ляющие. Сходной точки зрения придерживается и
С. Чоудхари, считающий, что в XXI веке важней-
шее значение приобретает умение организации
выявлять и взращивать небольшой набор крити-
чески важных способностей (см.4).

В новом понимании стратегии организации -
это ее настоящее и будущее позиционирование на
рынке, в социальной среде и в обществе в целом.
Стратегический план при этом представляет со-
бой портфельное решение по позиционированию
организации в среде: на рынках, по отношению к
партнерам и альянсам, в связях с политическими
и административными структурами и т.д. Основ-
ное значение в стратегическом плане будет на-
правлено на изучение новых возможностей биз-
неса, радикальное изменение способов обслужи-
вания потребителей и посредников. 

В новом столетии, по представлениям С. Чоуд-
хари, произойдет переориентация маркетинговых
исследований с потребительских сегментов на ин-
дивидуальные домашние хозяйства.

Организации XXI века, считает С. Чоудхари,
ежедневно будут изобретать свой продукт вновь,
непрестанно искать инновации. Важное значение
при этом приобретают готовность менеджеров
принять риск, умение признавать поражения и

учиться на ошибках. Похожую позицию относи-
тельно содержания стратегии организации XXI
века занимает П. Ф. Друкер, который централь-
ную задачу менеджмента в начавшемся новом сто-
летии видит в том, чтобы как можно больше орга-
низаций превратить в лидеров перемен (см.6). Ли-
деры перемен каждое изменение воспринимают
как новую благоприятную возможность, ведут це-
ленаправленную постоянную работу по поиску
полезных для себя изменений. Менеджеры орга-
низаций XXI века будут знать как использовать
изменения для повышения эффективности внеш-
ней и внутренней деятельности организации. С
этой целью необходима разработка:

а) особой политики, направленной на созда-
ние будущего;

б) методики поиска и прогнозирования изме-
нений;

в) стратегии внедрения изменений;
г) политики, направленной на уравновешива-

ние изменений и стабильности. Осуществление
изменений предполагает также формирование в
организации культуры внедрения инноваций.
Улучшения должны быть непрерывными. 

Принципиально важным представляется то,
что сторонники постоянных изменений в органи-
зациях XXI века указывают на необходимость
плановой организации работ, связанных с внедре-
нием улучшений и ликвидацией не способствую-
щих повышению эффективности видов деятель-
ности. 

А. И. Наумов, перечисляя изменения в управ-
лении организациями в XXI веке, называет пере-
ход к превентивному управлению (см. 3). Превен-
тивное управление нацелено на поиск проблем
вместо принятия решений, что позволяет избе-
жать затрат усилий, ресурсов и времени на реше-
ние "не тех" проблем. Похожие мысли высказал и
С. Чоудхари, считающий предотвращение проб-
лем вместо их лечения одной из четырех жизнен-
но важных областей, процессы в которых будут
оказывать существенное влияние на организацию
XXI века (см. 4).

Значительное внимание в работах, посвящен-
ных изменениям менеджмента в XXI веке, уделя-
ется организации управления. В представлении
большинства исследователей в организационных
структурах в XXI веке будут происходить измене-
ния, соответствующие тем тенденциям, которые
начали формироваться в середине двадцатого
столетия.

Повышения динамичности условий деятель-
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ности и поведения ее субъектов, нарастание неоп-
ределенности принятия решений в 60-х годах
прошедшего века обусловили  отказ многих орга-
низаций от жестких бюрократических форм, со-
кращение числа уровней административной ие-
рархии, передачу значительной части управлен-
ческих полномочий исполнителями, децентрали-
зацию компаний и распространение самоуправле-
ния подразделений. Движение в сторону постбю-
рократических структур  стало общим направле-
нием развития и совершенствования менеджмен-
та (см. 1,2).

Децентрализованные организационные фор-
мы позволили сочетать стратегическое управле-
ние организациями с автономностью их подраз-
делений. Повысилась роль команд, самоокупае-
мых проектных групп, решающих конкретные за-
дачи.

Распространение знаний о современном ме-
неджменте в XXI веке должно привести к исчез-
новению многоуровневых иерархических струк-
тур управления, замене их плоскими мобильными
адаптивными образованиями. 

По мнению В. Маршева, делегирование боль-
шому числу подразделений  и сотрудников полно-
мочий и повышение их ответственности в приня-
тии решений будет иметь следствием превраще-
ние организаций в торговые марки, объединяю-
щие в виртуальные коллективы множество специ-
алистов, постоянно перемещающихся по странам
и сети интернет (см. 2).

Часть ученых придерживается более ради-
кальных представлений о будущем организации
управления в XXI веке. В. Приходько и Т. Ивано-
ва считают, что организация как средство дости-
жения предпринимательских целей уже исчерпы-
вает свои возможности. Организационная струк-
тура достигла предела в своей  эволюции и нача-
ла превращаться в сдерживающий фактор, пре-
пятствующий полному раскрытию творческого
потенциала работников. Место организации в
XXI веке займет бизнес-система, состоящая из
взаимосвязанных бизнес-процессов или потоков
работ, бизнес-пространство, включенное в нацио-
нально-культурную среду. В процессе эволюции
бизнес-система превратиться в инструмент дело-
вых отношений новый субъект социокультурного
пространства (см. 8).

Похоже представляет себе изменения в орга-
низации управления в новом веке А. И. Наумов.
По его мнению, в наступившем XXI столетии
произойдет переход от функционального управ-

ления к процессному, построенному на выделе-
нии ключевых бизнес-процессов, удовлетворяю-
щих те или иные потребности (см.3).

В последнее время в отечественных и зару-
бежных изданиях все чаще встречаются публика-
ции, в которых рассматривается виртуальная ор-
ганизация, воспринимаемая в качестве новой
формы осуществления совместной деятельности
людей (см. 7,9). Возможность использования та-
кой формы появилась благодаря разработке и вне-
дрению информационных технологий во все сфе-
ры человеческой деятельности. Уже сегодня в
экономически развитых странах широко исполь-
зуется электронная купля-продажа товаров и ус-
луг, электронные деньги, электронная подпись и
т.д. С другой стороны, некоторые виды управлен-
ческой деятельности, осуществлявшиеся подраз-
делениями организаций, стали превращаться в
самостоятельный вид бизнеса, не связанный не-
посредственно с каким-либо конкретным матери-
альным производством. В результате этих изме-
нений постепенно отпадает необходимость сбора
работников в одном месте, их физического на-
хождения на рабочих местах, соблюдения уста-
новленного распорядка рабочего дня. Организа-
ция преобразуется в совокупность располагаю-
щегося на дому одного из работников офиса и
виртуальной команды сотрудников, находящихся
на разных территориях и общающихся друг с дру-
гом в виртуальной среде.

Из вышеизложенного со всей очевидностью
следует вывод о том, что главной движущей си-
лой организации XXI века будут люди, а главной
проблемой менеджеров станет эффективное уп-
равление человеческими ресурсами. Данная точ-
ка зрения разделяется практически всеми учены-
ми-управленцами. В работах отечественных и за-
рубежных авторов рассматриваются различные
аспекты эффективного управления кадровым по-
тенциалом организации XXI века. При этом име-
ет место сходство представлений и видения
проблемы разных исследователей. Из таблицы 5
видно, что сегодняшние взгляды на управление
человеческими ресурсами основываются на ре-
зультатах обобщений существующего опыта и
тенденции, сложившиеся и выявленные в по-
следние годы двадцатого столетия. Именно этим,
по всей видимости, и объясняется этих взглядов.

Появление новых организационных форм со-
вместной деятельности, виртуализация бизнеса
окажут существенное влияние на связующие про-
цессы. Можно ожидать резкого сокращения в XXI
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Таблица №5.Направления работы.

Подбор кадров Подготовка,
переподготовка,

повышение
квалификации,

развитие

Требования к

кадрам

Использование

кадров

Руководство Организация и

мотивация

1. Постоян-
ный поиск
новых
талантов

1. Постоянное
самосовершенст-
вование всех ра-
ботников, вклю-
чая уже обладаю-
щих высоким
уровнем личного
мастерства

1. Соответст-
вие возможнос-
тей работника
потребностям
организации

1. Выявлять
скрытые
таланты
работников

1. Повышать
внимание к
руководству
личностным
потенциалом,
межличностны
ми и деловыми
отношениями

1. Побуждать,
собирать,
сообщать и
использовать
всю известную
информацию о
своей работе и
организации

2. Набор
людей,
отвечающим
целям и
требованиям
организации

2. Постоянная
оценка знаний и
новых идей
сотрудников

2. Инициатив-
ность и пред-
приимчивость 

2. Удерживать
"правильных"
людей путем
удовлетворени
я их нужд

2. Перейти от
должностной
власти над
людьми к
лидерству
уважаемых
людьми
личностей

2. Стимулиро-
вать развитие
потенциалов,
способностей,
интуиции

3. Заключение
специальных
трудовых
соглашений с
талантливыми
работниками

3. Постоянное
обучение
работников
управления

3. Ответствен-
ность за конеч-
ный результат

3. Обобщать
продуктивные
идеи
работников

3. Привлекать
работников к
формированию
стратегии и
наложить от-
ветственность
за ситуацию

4. Осуществле-
ние вслед за
обучением
нововведений с
использованием
новых знаний

4. Способность
учиться новому

4. Эффективно
использовать
потенциал
талантливых
работников, не
привлекать их
к рутинным
работам

4. Знать как
эффективно
использовать
способности
людей

5. Формирова-
ние в органи-
зации общего
для всех виде-
ний будущего

5. Умение
учиться на
ошибках

5. Высвобож-
дать творчес-
кий потенциал
работников

5. Знать и
учитывать
потребности
работников

6. Постоянная
готовность к
любым
изменениям

6. Перемещать
таланты по раз-
личным пози -
циям в органи-
зации

7. Желание учи-
ться и обретать
необходимые
качества

Составлено по материалам источников 1; 3; 4.
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веке времени осуществления коммуникаций, раз-
вития прогрессивных форм обмена информацией
как внутри организации, так и между организаци-
ей и внешней средой (см. 2). В конце 30-х годов
ХХ века американский футуролог А. Тоффлер вы-
сказал мнение о начале перехода от вертикального
иерархического устройства к новой горизонталь-
ной коммуникационной системе (см.9). Этот пере-
ход связывал с появлением  и распространением
самоокупаемых проектных групп, формируемых
для решения конкретных творческих задач. В та-
ких группах преодолевается функциональная ра-
зобщенность специалистов, заформализованные
межличностные отношения заменяются общеко-
мандной солидарностью, сотрудничеством и парт-
нерством. Развитие же кооперации и взаимного
сотрудничества, в свою очередь, приводит к обра-
зованию многочисленных новых хозяйственных
сетей.

Исследовав процессы, которые будут оказы-
вать наиболее существенное влияние на органи-
зацию XXI века, С. Чоудхари пришел к выводу,
что одной из четырех важнейших областей таких
процессов будет создание новых лояльных поку-
пателей посредством прямого взаимодействия с
ними и проявления постоянного внимания к ним.
С этой целью будут создаваться виртуальные ин-
терактивные центры взаимодействия. (см.4). 

Одной из областей повышенного внимания
ученых, исследовавших направления развития
менеджмента в XXI веке, является организацион-
ная культура. 

Предполагаемая замена организационных
структур управления бизнес-систем, по мнению
Т.Ивановой и В. Приходько, приведет к тому, что
организационная культура перестанет быть корпо-
ративной и станет элементом гражданского обще-
ства (см.8). В связи с этим потребуется усилить
внимание менеджмента к национальным  аспек-
там культуры бизнеса - верованиям, обрядам, тра-
дициям и др. ценностям.  Интересный аспект рас-
сматриваемой проблемы затрагивается О.С. Ви-
ханским. Хотя процесс глобализации приводит к
постепенному стиранию национальных границ и
превращению бизнеса в интернациональный, от-
мечает этот исследователь, национальная культу-
ра сохранится, т.к. люди, участвующие в бизнесе,
не утратят своих национально-культурных черт. В
связи с этим в XXI веке большой акцент будет сде-
лан на управление разнообразием. Сохранение и
наиболее полное использование преимуществ раз-
нообразия станет одной из важных задач менедж-

мента (см.3). Значительное влияние на организа-
ционную культуру окажут внешнеэкономические
связи в условиях развертывающегося процесса
глобализации. В управлении бизнеса потребуется
в максимальной степени учитывать влияние наци-
ональных культур. Об этом пишут в своих статьях
В. Маршал и А. Наумов (см.2,3). Хозяйствующим
организациям, привыкшим работать в соответ-
ствиями с традициями той или иной националь-
ной экономики или региона потребуется адапти-
роваться к чужой специфики. Развернутый пере-
чень направлений деятельности, позволяющих
приспособить управление к национально-культур-
ным особенностям предлагается в работе С. Чоуд-
хари:

- изучать местную культуру, рынок, условия
конкуренции;

- выбирать правильных местных стратегичес-
ких партнеров;

- поддерживать местные ценности;
- предлагать инновационные продукты с мест-

ным наполнением (см.4);
В заключении обзора современных представле-

ний об изменении менеджмента в XXI веке хоте-
лось бы отметить два момента, отмеченных в стать-
ях О. С. Виханского и А. И. Наумова:

1) следует быть крайне осторожными в пред-
сказаниях. Реальная действительность может ока-
заться весьма непохожей на наши предположения;

2) все изменения в управлении взаимозависимы.
Осуществление только части из них невозможно.
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Влияние
основных
соглашений ВТО
на конкуренто-
способность
предприятий 
Доц. Татяна Мельник
КНТЭУ - Киев

Вступление страны в ВТО и членство в этой
организации, инициируемые государ-

ством,  определяют высокую ответственность
страны перед отечественными предприятиями.

Для Украины, где объектами государственной
поддержки являются многие значимые с точки
зрения экономической безопасности виды дея-
тельности (металлургия, агропромышленный
комплекс, авиа- та судостроительная отрасли, ав-
томобилестроение), вопрос ответственности го-
сударства особенно актуален, поскольку основ-
ное требование всех базовых соглашений ВТО -
это минимизация государственной поддержки.

К наиболее важным соглашениям, ощутимо
влияющим на деятельность предприятий, по на-
шему мнению, относятся: Генеральное соглаше-
ние по тарифам и торговли (ГАТТ); Соглашение о
применении статьи 4 ГАТТ (Антидемпинговый
кодекс); Соглашение относительност субсидий и
компенсационных мер.  

Выбор именно етих соглашений из большой
их совокупности обосновивается тем, что они яв-
ляются обязателними для каждай страны, которая
подала заявку на вступление в ВТО. Кроме того,
реализация данных соглашений может быть свя-
зана с весомыми потерями от увеличения дешево-
го импорта, антидемпинговых расследований и
устранения государственной поддержки ряда от-

раслей и предприятий. 
ГАТТ является основным инструментом реали-

зации основной цели ВТО - максимальная либера-
лизация мировой торговли.

ГАТТ возлагает на страну-члена обязательства
- относительного связывания и постепенного со-
кращения тарифных ограничений; ликвидация не-
тарифных ограничений; введение режима на-
ибольшего содействия во внешней торговле; вве-
дение национального режима на территории стра-
ны для иностранных товаров и услуг; свободный
транзит.

Согласно первому из приведенных обяза-
тельств, уровни пошлин должны быть консолиди-
рованными (п.1 в ст. ІІ ГАТТ) и уменьшенными (ст.
ХХVІІІ от ГАТТ). Принцип консолидации заклю-
чается в принятии членом ВТО списка тарифных
уступок, который с момента вступления в силу
становится неотъемлемой частью ГАТТ и опреде-
ляет размер пошлин, которые страна, вступающая
ВТО, может ввести в отношении к другим стра-
нам-членам.

Обязательство относительно ликвидации нета-
рифных ограничений (ст. ХІ ГАТТ) свидетельству-
ет о том, что страна отказывается от использова-
ния любых ограничений - в форме квот, импорт-
ных или экспортных лицензий и других меропри-
ятий, кроме пошлины, налогов и других сборов.
Именно нетарифные ограничения наносят на-
ибольший ущерб национальным интересам стран-
членов ВТО. Если тарифные инструменты влияют
на ценовую конкурентоспособность импортных
товаров (что при условии общего снижения тари-
фов становится довольно незначительным),  то
применение нетарифных ограничений предопре-
деляет невозможность импорта, т.е. конкурентос-
пособность импортного товара с помощью этих
нерыночных рычагов сводится к нулю. Украин-
ские производители сталкивались с этими ограни-
чениями довольно часто: например, введение кво-
ты на ввоз стальных украинских труб, сахара и
кондитерских изделий  в Россию и т.п.

Довольно существенным для украинских пред-
приятий механизмом ограничения доступа на
внешние рынки является антидемпинговое регули-
рование.

Еще до недавнего времени, когда Украина не
имела статуса страны с рыночной экономикой, ме-
ханизм демпинга определялся по цене на подоб-
ный товар, который экспортировался в третью
страну, или по сумме расходов производства в
стране-экспортере и "разумной" сумме других рас-
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ходов и прибыли. В результате формируется цена,
как правило, низшая реальных расходов производ-
ства, что приводит к потерям как предприятия-экс-
портера, так и страны в целом.  

Главной потенциальной сложностью для ук-
раинских производств является процедура иници-
ирования антидемпингового расследования, по-
скольку большинство таких расследований начи-
нается на основе заявлений отраслей, вырабаты-
вающих данный вид продукции. При этом п. 4 ст.
5 Антидемпингового кодекса предусматривается,
что, во-первых, заявление считается поданным от
имени отрасли, при условии поддержки внутрен-
них производителей, коллективный вклад кото-
рых составляет больше 50% общего производства
подобного товара в стране. Во-вторых, расследо-
вание  не может быть инициировано, если объем
производства внутренних производителей,  непо-
средственно поддерживающих заявление, состав-
ляет меньше 25% общего производства этого то-
вара в стране. Для отрасли с высокой концентра-
цией производства это требование не создает осо-
бых проблем, но отрасли с низкой концентрацией
производства, особенно в условиях конкурентных
войн, могут иметь существенные трудности при
начинании антидемпинговых расследований.

Третьим соглашением, влияющим на деятель-
ность украинских предприятий, является Соглаше-
ние о субсидиях и компенсационных мероприяти-
ях, которые конкретизируются в статьях VІ, ХVІІІ
ГАТТ.1

Под субсидией понимается любое государ-
ственное финансовое содействие предприятию
(ссуды, дотации, гарантии по долговым обязатель-
ствам, отказ от предназначенных государству пла-
тежей, предоставление товаров и услуг и их закуп-
ка вне общей инфраструктуры); любая форма госу-
дарственной поддержки доходов и цен, прямым
или опосредствованным результатом которой яв-
ляются увеличение экспорта какого-то товара или
сокращение импорта; любая льгота, которая, по
своей сути, является государственным финансо-
вым содействием или государственной поддерж-
кой доходов и цен.

Не рассматривая субсидии в виде государ-
ственной финансовой поддержки сельского хозяй-
ства, нашедшие широкое освещение во многих
публикациях, следует остановиться на формирова-

нии для Украины низких цен на энергоресурсы, в
частности на природный газ, поставляемый из
России. Участие в этом процессе министров дей-
ствующего правительства свидетельствует о госу-
дарственной поддержке доходов  и цен благодаря
более низким производственным расходам. Ряд по-
литиков и промышленников в переходе к мировым
ценам на газ усматривают возможную потерю кон-
курентоспособности украинских товаров. С этим
нельзя не согласиться, учитывая высокую энерго-
емкость украинской экономики. 

В процессе переговоров относительно вступ-
ления России в ВТО поднимается вопрос относи-
тельно повышения до уровня мировых цен на
энергоносители для российской внутренней эко-
номики. Поэтому весьма сомнительно, чтобы для
Украины сохранялось льготное ценообразование.
По нашему мнению, уже давно назревала необхо-
димость сосредоточить экономическую политику
на решении проблем технологического, иннова-
ционного развития не декларативно, а реально,
т.е. существенно уменьшить энергоемкость про-
изводства. 

Итак, результаты анализа последствий влия-
ния базовых соглашений ВТО на деятельность
предприятий позволяют сделать вывод, что такое
влияние  может стать мультипликатором конку-
рентных преимуществ для передовых предпри-
ятий и мультипликатором слабых конкурентных
сторон для предприятий и отраслей с низкой кон-
курентоспособностью или существенным обра-
зом зависящих от государственной поддержки.

Среди многих подходов к определению и
оценке конкурентоспособности сформировалась
трехуровневая классификация2 : микроэкономиче-
ский уровень (конкурентоспособность предпри-
ятий); мезоэкономический уровень (конкурентос-
пособность отраслей, секторов, кластеров); мак-
роэкономический уровень  (конкурентоспособ-
ность стран и групп стран).

Если микроуровень довольно основательно
исследован в научных работах, то два других все
еще являются дискуссионными. Наиболее весо-
мые научные результаты относительно конкурен-
тоспособности получены М. Портером, который
рассматривает конкурентоспособность страны че-
рез международную результативность националь-
ных фирм. Эта теория также освещена в отечест-
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венной научной литературе3.
М. Портер считает, что конкурентоспособ-

ность товара почти невозможно отделить от кон-
курентоспособности отрасли (предприятия) и от
конкурентоспособности национальной экономи-
ки, так как все они логически и структурно
связаны и могут изучаться лишь на основе выяв-
ления конкурентных преимуществ4. Исходя из це-
новых и неценовых преимуществ, обосновывают-
ся базовые стратегии фирмы на рынке5.

Много внимания уделяется в экономической
литературе характеристике других составляющих
стратегии конкурентоспособности фирмы. Преж-
де всего, подчеркивается необходимость постоян-
ного усовершенствования производственных и
управленческих технологий6, акцентируется вни-
мание на других конкурентных преимуществах -
мощность и масштабы производства, его гиб-
кость, внедрение инноваций, специфичность ры-
ночной ниши, которую занимает предприятие7. К
факторам формирования конкурентоспособности
на микроуровне относят основные фонды, их ко-
личество, качество и цену; желание персонала
предприятий работать, его обучение; состояние
управления, коммуникаций, инфраструктуры8.

На наш взгляд, не нашло достаточного осве-
щения в публикациях такое понятие, как террито-
риальный уровень конкурентоспособности, свя-
занное с масштабом рыночной ниши, которую за-
нимает предприятие в процессе реализации про-
дукции. Считаем, что уровень конкурентоспособ-
ности предприятия зависит от характера рынка и
его территориальных особенностей (табл.1).

Обозначенная в табл. 1 взаимосвязь создаст
полную совокупность типов конкурентоспособно-
сти, по которым может быть классифицирована
любая фирма (табл.2). 

Данные табл.2 свидетельствуют, что конку-
рентоспособной можно считать любую фирму, за-
нимающую значительную долю на том рынке для
своей продукции, на который она ориентируется,
если ее деятельность отвечает определенным це-
лям и обеспечивает прибыль. Но одновременно

эти показатели конкурентоспособност разные по
своей пророде благодаря разныим по емкости рын-
кам и неоднаковим характеристикам качества и
сложност продукции.

На основании изложенного можно сделать
следуюшие выводы:

3. Пахомов Ю.М. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М. Пахомов, Д.Г.
Лук'яненко, Б.В. Губський. - К.: Україна, 1997. - 237 с.  
4. Портер М. Международная конкуренция. - М.: Между нар. отношения, 1993. - С. 44-57.
5. Портер М. Стратегия и  конкуренция: Пер. з англ. - К.: Основы, 1997. - С. 58.
6. Жаліло Я.А., Кияк А.Т. Конкуренція і джерела конкурентоспроможності // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2000. -
№ 2. - С. 123-133.
7. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук. думка. 1997.-207 с.
8. Кузин Д.В. Конкурентоспособность национальной экономики // Общество и экономика. - 1992. - №3-4. - С. 124-
135.

Таблица 1. Взаимосвязь масштабов рынка и
уровня конкурентоспособности фирм.

Масштаб рынка Уровень
конкурентоспособност

Региональный рынок
(в пределах отрасли,
группы отраслей) 

Региональная
конкурентоспособность

Внутренний рынок
страны (в пределах ее
территории)

Внутренняя
конкурентоспособность
(в пределах страны)

Внешний рынок (вне
границ страны)

Внешняя (мировая)
конкурентоспособность

Таблица 2.Структура конкурентоспособности
фирм.

Фирма
Конкурентоспособность 

в пределах
региона

в пределах
страны

на внешних
рынках

Конкуренто
способная
на
региональ-
ном уровне

+

Конкуренто
способная
на уровне
страны

+ +

Конкуренто
способная
на мировом
уровне

+ + +
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- во-первых, прибыльность деятельности ком-
пании является обязательным условием ее конку-
рентоспособности независимо от масштаба рынка
реализации ее продукции;

- во-вторых, фирма, конкурентоспособная на
внешних рынках, является конкурентоспособной и
на всех других региональных рынках.

Используя приведенные показатели конкурен-
тоспособности, были определены варианты реак-
ции предприятий ряда отраслей на изменения ус-
ловий хозяйствования при вступлении Украины в
ВТО. Для этого предприятия были распределены
на две группы по конкурентоспособности: первая -
на уровне региона и страны, вторая - на мировом
уровне. По принадлежности к отраслям, чувстви-
тельным к изменению экспорта и импорта и к по-
вышению цен на энергоносители, предприятия
разделены на 4 группы: 

1. Отрасли, чувствительные к увеличению экс-
порта с относительно высокой чувствительностью
к ценам энергоносителей. К ним относятся черная
металлургия, химическая промышленность, сель-
ское хозяйство.

2. Отрасли, чувствительные к увеличению экс-
порта с относительно низкой чувствительностью к
ценам энергоносителей, военно-промышленный
комплекс в части экспорта военной техники; 

3. Отрасли, чувствительные к увеличению им-
порта с высокой чувствительностью к ценам энер-
гоносителей, - автомобилестроение, самолетост-
роение, судостроение; промышленность строи-
тельных материалов.

4. Отрасли, чувствительные к уменьшению им-
порта с низкой чувствительностью к ценам энерго-
носителей, - пищевая промышленность; текстиль-
ная промышленность.

В этих вариантах учтены возможные измене-
ния, вызванные базовыми соглашениями, которые
принимает Украина при вступлении в ВТО, а
именно: Антидемпинговый кодекс, Соглашение о
субсидиях и компенсационных мерах, максималь-
ная либерализация торговли, а также отраслевые
соглашения относительно авиатехники, текстиля,
сельского хозяйства. Кроме того, учтена возмож-
ность  повышения цен на энергоносители к миро-
вому уровню (табл. 3).

Условные обозначения:
"=" обозначает отсутствие существенных по-

терь конкурентоспособности предприятий от
изменения условий хозяйствования.

"-" обозначает появление весомых угроз сни-

жения конкурентоспособности предприятий. 
"+" обозначает возможность повышения кон-

курентоспособности предприятий.
По вариантам В1 и В2, в случае повышения цен

на энергоносители, цены на конечную продукцию,
безусловно, возрастут. Но эти предприятия ориен-
тированы на региональные рынки, поэтому спрос
на их продукцию существенно не изменяется, и
достигнутый уровень конкурентоспособности со-
храняется. 

По варианту В3 можно ожидать значительного
ухудшения конкурентоспособности для тех пред-
приятий, которые повысили ее раньше вследствие
импортозамещения (например, региональные про-
изводители пищевой продукции). При реализации
этого варианта цены на импортированную продук-
цию могут снизиться из-за снижения пошлин, в то
время как цены на отечественную продукцию су-
щественным образом возрастут за счет повышения
цен на энергоносители.

Вариант В4 указывает на угрозу увеличения
импорта, но вместе с тем и на возможность эффек-
тивной работы предприятий и сохранение конку-
рентоспособности на внутренних рынках, особен-
но в условиях дальнейшего снижения  производ-
ственных расходов и повышения качества продук-
ции.

Наиболее важным является анализ вариантов
изменений для предприятий, продукция которых
потенциально конкурентоспособна на мировом
рынке.

Вариант В5 касается экспортоориентирован-
ных предприятий,   производственный цикл кото-
рых характеризуется высокой долей энергозатрат.
Эта ситуация характерна прежде всего для черной
металлургии, химической промышленности, про-
мышленности строительных материалов. Можно
ожидать, что в течение какого-то периода экспорт-
ная деятельность этих предприятий может ощу-
щать трудности, даже с учетом улучшения усло-
вий проведения антидемпинговых процедур. Дан-
ный период будет необходим для этих предпри-
ятий, чтобы осуществить технологическое обнов-
ление производственного аппарата и на этой осно-
ве достичь усовершенствования структуры выпу-
ска, снижения энергозатрат, обеспечения мирово-
го уровня качества продукции.

Вариант В6 характеризует ситуацию на
предприятиях, имеющих широкие возможности
экспортировать продукцию при низких
расходах энергоносителей по оценкам специа-
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листов9 , к  таким предприятиям относятся, преж-
де всего, хозяйствующие субъекты военно-про-
мышленного комплекса, отдельные виды машино-
строительной отрасли. Для этих отраслей вступле-
ние Украины в ВТО открывает хорошие перспек-
тивы, поскольку потенциально увеличивает их
экспортные возможности.

По варианту В7 можно ожидать обострения
конкуренции со стороны импорта при одновремен-
ном увеличении затрат энергоносителей. К этой
категории можно отнести автомобиле-, судно-  и
самолетостроение.

Вариант В8 несет угрозу предприятиям пище-
вой, текстильной промышленности, производите-
лям животноводческой продукции, за счет, во-пер-
вых, повышения собственных энергозатрат и рос-
та цен на энергоносители, и, во-вторых, за счет
снижения цен на продукцию зарубежных конку-
рентов благодаря минимизации тарифных ограни-
чений.

Таким образом, из восьми рассмотренных ва-
риантов конкурентоспособность не ухудшится или
незначительно ухудшится только в четырех, где
предприятия ориентированы на внутренний ры-

нок, и экспортоориентированных предприятий,
имеющих относительно невысокий уровень энер-
гозатрат.

В украинской экономике для нормального
функционирования предприятий в условиях член-
ства в ВТО необходимыми являются институцио-
нальные изменения, прежде всего связанные с кон-
центрацией производства, созданием бизнес-
групп, формированием механизма банкротства не-
рентабельных предприятий10. Конечной целью
этих изменений является повышение конкурентос-
пособности предприятий как необходимое условие
их функционирования в формате членства Украи-
ны в ВТО. Институциональные сдвиги, происходя-
щие в украинском промышленном секторе, имеют
весомое значение при вступлении страны в ВТО,
поскольку они оказывают непосредственное влия-
ние на сам процесс работы с Всемирной торговой
организацией.

Например, для отстаивания интересов отечест-
венных производителей в процессе антидемпинго-
вых расследований приобретают исключительно
большое значение горизонтальная и вертикальная
интеграция в промышленности Украины.

9. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность и структурная трансформация промышленного комплекса Украины:
Монография. - 2-е изд. перераб. и доп. - К.: Молодь, 1998. - 364 с.
Коломойцев В.Э. Восстановление и структурная трансформация промышленного комплекса Украины:
Монография. - 2-е изд. перераб и доп. - К.: Молодь, 1998. - 364 с.
10. Гальчинський А. Україна: поступ у майбутнє. - К.: Основи, 1999. - 220 с.
Геєць В. Передумови та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа. - 1999. -
№6. - 8 с.
Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: ИНФРА. - М, 2002. - 220 с. 
Чернявська Є.І. Реструктуризація підприємства в умовах трансформаційної економіки: Монографія. - Луганськ.
Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - С. 70-75.

Таблица 3. Варианты возможных изменений конкурентоспособности предприятий.

Отрасли, чувствительные к увеличению
экспорта

Отрасли, чувствительные к изменению
импорта 

высокая
чувствительность к

ценам
энергоносителей

низкая
чувствительность к

ценам
энергоносителей

высокая
чувствительность к

ценам
энергоносителей

низкая
чувствительность к

ценам
энергоносителей

Предприятия,
конкурентоспособ-

ные на уровне
региона и страны

В1= В2 = В3 - В4=

Предприятия,
конкурентоспособн

ые на мировом
уровне

В5- В6+ В7 - В8 -
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Специалисты, анализируя интеграционные
процессы на уровне предприятий11,  выделяют три
фактора, стимулирующие горизонтальное и верти-
кальное сотрудничество. Первый стимулирует
объединение  предприятий благодаря возможности
повышения эффективности производства за счет
снижения производственных затрат на данный
объем производства.

Второй фактор, связанный с экономическим
ростом, вызванным увеличением объемов экспор-
та и расширением возможностей импортозамеще-
ния на внутреннем рынке.

Третий фактор, суть которого состоит в острой
потребности в защите контрактов с поставщиками
и покупателями промежуточной продукции, суще-
ственно влияет на интенсивность и направления
интеграционных процессов.

Вертикальная интеграция предприятий в Укра-
ине имеет уже историю продолжительностью пол-
тора десятка лет, если не принимать во внимание
производственные связи между предприятиями
бывшего СССР, разрушение которых стало одним
из основных факторов глубокого экономического
кризиса 1991-1998 г. 

Начало создания промышленно-финансовых
групп и развитие законодательной базы этого про-
цесса составляет предмет отдельных исследова-
ний 12.

Следует отметить, что сегодня наибольшим
развитием вертикальной интеграции в Украине ха-
рактеризуется горно-металлургический комплекс,
что позволяет предприятиям этого комплекса су-
щественно уменьшить трансакционные и наклад-
ные расходы, повысить прогнозирование и дина-
мичность производства, уменьшить конкурентос-
пособность. Отечественные промышленно-финан-
совые группы - Інтерпайп, Индустриальный союз
Донбасса, группа "Приват" - образовывают верти-
кально интегрированные структуры, в которые
входят горно-обогатительные и металлургические
комбинаты, шахты, тепловые электростанции,
конгломератные фабрики. Крупнейшие из них по-

степенно приобретают черты транснациональной
компании. Например, ФПГ "Индустриальный со-
юз Донбасса" в 2003 г. приобрел 80% акций вен-
герского металлургического комбината "Dunaferr",
взяв на себя обязательства инвестировать в его раз-
витие 500 млн долл. в течении 5 лет13.  ИСД уже
вышел на третье место в Центральной и Восточ-
ной Европе среди металлургических компаний по
объемам произведенной продукции14.

Вертикальная интеграция также характерна
для бизнес-групп "Система Капитал Менедж-
мент" (СКМ), "Энерго", "VSE", "Укрпроминвест",
"Укрсиб", общего украинско-российского пред-
приятия "Энергостандарт", "Финансы и кредит", в
которых происходит диверсификация капитала,
охватывая не только промышленные виды дея-
тельности, но и АПК, транспорт, гостиничное хо-
зяйство, туризм и т.п.

Таким образом, становление крупного нацио-
нального капитала является фактором укрепления
национальной конкурентоспособности. Эксперты
Центра экономического развития считают, что сле-
дует стимулировать создание финансово-промыш-
ленных корпораций, проникновение которых в
стратегические и инфраструктурные сферы стано-
вится необходимым условием поддержки экономи-
ческого роста15, повышения конкурентоспособнос-
ти экономики. При этом следует не забывать о ри-
сках бесконтрольного роста большого бизнеса,
своевременно реагировать на их обострение с при-
менением соответствующих правовых механизмов
антимонопольного законодательства.

Важным направлением повышения конкурен-
тоспособности можно считать горизонтальную ин-
теграцию предприятий в рамках одного или близ-
ких за расположением регионов, оказывающую со-
действие формированию кластерной модели раз-
вития  производственных систем. М. Портер опре-
деляет кластеры как географически близкие груп-
пы взаимосвязанных компаний, поставщиков,
служб сервиса и соответствующих учреждений в
конкретном виде деятельности. Повышение конку-
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11. Российская промышленность: институциональное развитие / Под ред. Т.Г. Долгопятовой. - М.: ГУ-ВШЭ,
2002. - С. 127-128.
Конина Н.Ю. Слияние, поглощения в конкурентной борьбе международных компаний: Монография. - ТК Велби,
М.: Изд. Проспект. - 2005. - С. 50-52. 
12. Міжнародне виробниче співробітництво: Конспект лекцій. Укладач Мельник Т.М. КГТЕУ, 2000. - С. 17-29.
13. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А.Жаліло, Я.Б.Базилюк, Я.В.Белінська
та ін. / За ред.. Я.А.Жаліла. - К.: НІСД, 2005. - 314 с. 
14. Мерников Г. Украина в мире ТНК: есть ли выход? // Экономика: тенденции недели. - 2004. - №39. -  10 с.
15. Пасхавер О.Й. Формування великого приватного капіталу в Україні / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, Л.З.
Суплін. - К.: Міленіум,  2004. - С. 89. 
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рентоспособности в рамках кластера достигается
за счет обеспечения более высокого уровня социа-
лизации, упрощения доступа к капиталу. Институ-
ционализация укрупненного производственного
объекта значительно упрощает применение про-
грамм повышения конкурентоспособности, вне-
дрение инвестиций и инноваций, распространение
передового опыта в управленческой и технологи-
ческой сферах16.

В Украине кластерная модель формирования
производственных систем распространилась в за-
падных областях, в частности Хмельницкой, Ива-
но-Франковской, Ровенской. Были сформированы
кластеры в деревообрабатывающей промышлен-
ности17, пищевой, швейной, в сфере туризма, в
строительстве. Важно, что кластерные модели на-
правлены, прежде всего, на развитие региональной
экономики, реализацию региональных конкурент-
ных преимуществ.

В кластерную структуру, как правило, входят
представители региональной власти, бизнеса, на-
учные работники, банкиры, представители торго-
во-промышленных палат, ассоциаций, обществен-
ных объединений. Основные задачи кластеров ох-
ватывают цивилизованное деление сфер производ-
ства и рынков, повышение качества и конкуренто-
способности продукции, подготовку предприятий
к выходу на внешние рынки, распределение рабо-
чей силы, услуг, оборудования; обеспечение ин-
формацией; взаимную поддержку в рекламе и сбы-
те18.

Одним из направлений укрепления конкурен-
тоспособности предприятий на региональном
уровне, пока не нашедшим применения в Украине,
может быть создание региональных агентств раз-
вития. Главная задача этих структур состоит в раз-
работке коммерческих проектов для решения име-
ющихся в регионе проблем, координации усилий
местных органов власти и бизнеса в сфере распре-
деления и использования региональных ресурсов.
Региональные агентства развития могут предос-
тавлять много разных услуг, связанных с установ-
лением международных контактов, усовершен-
ствованием инфраструктуры, оказанием финансо-
вой помощи, менеджмента, подготовки кадров и
т.п. Цель деятельности этих агентств - ускорение
экономического развития регионов, обеспечение
благосостояния населения, утверждение принци-
пов социального партнерства, стимулирование
экономической деятельности19. Именно на базе та-
ких агентств, по мнению специалистов, может
быть развернуто сотрудничество органов местной
власти, предпринимателей и общественных орга-
низаций, направленное на улучшение конкурент-
ной среды и укрепление конкурентоспособности
украинской экономики.

Тенденция к концентрации предприятий свиде-
тельствует об их стремлении повысить и сохра-
нить собственную конкурентоспособность на рын-
ке. М. Портер отмечал, что тенденцию к концент-
рации имеют, как правило, наиболее конкурентос-
пособные в международном масштабе фирмы20.

16. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації // Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В.
Белінська та ін. / За ред. Я.А. Жаліла. - К.: НІСД, 2005. -  315 с.
17. Соколенко С.И. Подъем национальной и региональной конкурентоспособности на основе кластерной модели
// Прометей. - 2004. - 25 с.
18. Нові виробничі системи і розвиток України: Матеріали економічного самміту. - Луцьк. - 2003. -  115 с. 
19. Шангіна Н. Створення регіональної ринкової інфраструктури // Економіка України. - 2000. - №11. -  46 с.
20. Портер М. Международная конкуренция. - М.: Междунар  отрношения., 1993. -  38 с.  

Таблица 4. Количество убыточных предприятий в Украине.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Убыточные предприятия в % к
общему количеству, в т.ч.

37,7 38,2 38,8 37,1 34,8 32,2 

Промышленность 42,2 41,1 41,8 39,9 37,5 36,5 

Сельское хозяйство 34,5 42,6 48,2 42,3 33,3 33,8 

Сумма убытка, млрд грн. 22,19 21,06 22,76 26,17 29,11 24,8 

% к ВВП 13,05 10,31 10,08 9,79 8,44 5,8



С точки зрения институциональных изменений и
с позиций готовности украинских предприятий к
работе в условиях реализации требований ВТО
обостряется вопрос относительно функционирова-
ния убыточных предприятий. В Украине убытки
предприятий в 2005 г. составили 5,8% ВВП
(табл. 4).

В современной мировой экономике ключевым
компонентом конкурентоспособности компании
есть качество производимого товара. Это утвер-
ждение, на наш взгляд, вполне справедливое, так
как качество товара зависит, прежде всего, от уси-
лий самого производителя, несмотря на объектив-
но существующее (или  возможное) влияние  госу-
дарства в форме политики протекционизма, при-
влечения иностранных инвестиций или государ-
ственных договоренностей, относительно низких
цен на энергоносители.

Современный этап развития мирового хозяй-
ства диктует следующие требования к качеству то-
варов: они должны быть массовыми, технически и
интеллектуально сложными, ориентированными
на мировой рынок. Примерами товаров, отвечаю-
щих таким требованиям, являются компьютеры,
оргтехника.

Сегодня под влиянием научно-технической ре-
волюции произошли значительные изменения как
в сфере производства, так и в сфере потребления,
которые обозначали качество товара как фактор,
определяющий поведение потребителя и страте-
гию производителя. Украина значительно отстает
от развитых стран мира по уровню конкурентоспо-
собности, поэтому коренное улучшение качества
продукции национальных товаропроизводителей
является крайне важным.

Таким образом, в условиях вступления Украи-
ны в ВТО особую значимость приобретают вопро-
сы сохранения и повышения уровня конкурентос-
пособности предприятий за счет, прежде, всего
модернизации производственного аппарата, усо-
вершенствования структуры выпуска,  внедрения
энергосберегающих технологий. Нуждается в
срочном решении проблема функционирования
убыточных предприятий, поглощающих валовую
добавленную стоимость и снижающих эффектив-
ость экономики.
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Викономическата литература трудно може
да се открие единно, всеобщо признато

определение за стратегия. Всеки интерпретира по-
нятието "стратегия" от своя гледна точка в зависи-
мост от това как той е реализирал процеса на
търсене на стратегическото решение. В този ас-
пект стратегията като резултат от един мисловен
процес неизбежно ще е отражение и на интелекту-
алните способности на създателя си и на специ-
фичните особености на обекта, чиито направление
за развитие посочва. "Въпросът се свежда до това
в мъглата от несигурност, породена от конкретна
неясна ситуация, да се оцени правилно даденото,
да се разкрие непознатото, бързо да се вземе реше-
ние и след това да се действа със замах и целена-

соченост." (1, стр.38). Така стратегията се пре-
връща в изкуство, на което служат много науки. По
своята същност стратегията на всяка организация
предполага решение на различни проблеми, зася-
гащи бъдещето й. Като такова тя се получава след
преминаването на определени последователни
дейности и етапи, т.е. резултат от специфичен про-
цес на вземане на решение. Това решение е ефек-
тивно за дълъг период от време, влияе на организа-
цията по много различни начини и фокусира, и ан-
гажира една значителна част от нейните ресурси за
постигане на очакваните резултати. То би трябвало
да определя основния характер и имидж на орга-
низацията, индивидуалността й за нейния персо-
нал и позицията, която тя ще заеме в бранша и на
различните пазари, на които предлага своите про-
дукти. 

В контекста, че стратегията е резултат от един
продължителен процес на вземане на решение,
осъществяван от определени хора (обикновено
висшето ръководство), може да се обобщи, че
съдържателният аспект на това решение зависи от
индивидуалните способности, умения и опит, т.е.
стратегическото решение, от една страна, е винаги
субективно. От друга страна, ефективността на
процеса на вземане на решение зависи от инфор-
мацията, която е възможно да се осигури за реали-
зацията му, което определя обективната зависи-
мост на стратегическото решение. Това решение
има и социалноетична страна, определена от сте-
пента, в която стратегията откликва спрямо очак-
ванията на обществото.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ИЗБОР НА ОРГАНИЗА-
ЦИЯТА И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КОНКУРЕН-
ЦИЯТА.

Избраната от организацията стратегия за
развитие би трябвало да я изведе към уникална и
изгодна позиция. "Ако е възможна само една иде-
ална позиция, не би имало нужда от стратегия. За-
дачата на всяка фирма в такъв случай е очевидна -
да се стреми първа да намери и заеме тази пози-
ция" (2, стр. 65-66). При нея е налице баланс меж-
ду възможностите на организацията, позицията на
конкурентите и изискванията на потребителите.
Това означава, че всяка промяна в позицията на
конкурентите и потребителите изисква адекватно
изменение на потенциала на фирмата. Като изуча-
ва обкръжението си, организацията трябва да
търси своето място в него, израз на което е нейна-
та мисия, разкриваща намеренията u и желаната
роля в обществото. Пътят, по който ще се реализи-
рат тези намерения, е определен от стратегията.
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Това не означава, че стратегията ще бъде неизмен-
на. Тя ще се променя винаги, когато се променят
условията, при които е формулирана. Честотата на
промяната зависи от честотата, бързината и харак-
тера на измененията в поведението и позицията на
конкурентите и потребителите. 

Един от основните проблеми, който ръковод-
ството на организацията трябва да разреши при
стратегическия избор, е свързан с постигането на
трайно предимство над конкурентите. Конкурент-
ното предимство е резултат от дълбокото осмисля-
не на вътрешните и външните фактори, които вли-
яят върху организацията. То е онова, което органи-
зацията прави най-добре, чрез него тя защитава
своята позиция на пазара и се противопоставя на
конкурентите. Популярните в икономическата ли-
тература стратегии на Майкъл Портър определят
три полета на водене на конкурентната борба:

- съобразно поставената цел: целевият пазар
или отделен сегмент; 

- съобразно естеството на конкурентното пре-
димство: предимство по отношение на разходите
или предимство, което се дължи на отличителните
качества на продукта.

• За реализация на стратегията на пълно ли-

дерство в разходите е необходимо да се максими-
зира печалбата на организацията при минимизира-
не на разходите за получаването й. Постигането на
тази цел изисква да се ускори проявлението на
факторите, водещи до увеличаване на печалбата -
висок пазарен дял; евтин достъп до суровини и ма-
териали; оптимизиране на асортиментната струк-
тура; висока производителност на труда; стандар-
тизирани продукти; съвременни технологии и т.н.
Фактът, че организацията притежава конкурентно
предимство по разходите, представлява ефикасно
покровителство срещу петте конкурентни сили.

• Анализът на конкуренцията може да позволи
на организацията да избере стратегия на продук-

тово диференциране, т.е. организацията да зало-
жи успеха си на продукт, който е уникален и висо-
ко качествен в сравнение с другите. Производите-
лят може да си позволи по-висока цена за уникал-
ния продукт и да реализира печалба. Стратегията
на диференциация е приемлива, когато допълни-
телните разходи за постигане на уникалност на
предлагането се покриват от повишението на цена-
та. При това условие организацията може да запа-
зи конкурентното си предимство. Важно е да се
поддържа такава диференциация, която предпола-
га преди всичко повишаване на цената, а не нама-
ляване на разходите, с които се постигат отличи-

телните характеристики на предлагания от органи-
зацията продукт. Разбира се, разходите са важни и
при тази стратегия. Намалението им трябва да се
търси от източници и фактори, които не биха по-
влияли отрицателно върху характеристиките и ка-
чеството на продукта.

• Третата стратегия (стратегия фокус) е на
специалиста, който ще се концентрира върху нуж-
дите на един сегмент или отделна група потреби-
тели, без да претендира на оперира на целия пазар.
Тази стратегия се основава или на диференциаци-
ята, или на превъзходството на разходите, или и на
двете заедно, но единствено спрямо поставената
цел (определен съществуващ пазарен сегмент). В
този случай организацията има конкурентни пре-
димства в тясна сфера на бизнес и пазар. 

Стратегия фокус се проявява в съчетание с ос-
таналите две основни стратегии, а именно като:
стратегия на специализация в тясна пазарна област
с ниски разходи на продуктите и стратегия на спе-
циализация в тясна пазарна област с висока степен
на диференциация на предлаганите продукти. В
първия случай организацията е способна да
поддържа конкурентното си предимство спрямо
съперниците си, като предлага своите продукти на
ниска цена в тесен пазарен сегмент. Във втория
случай организацията си осигурява превъзходство
над конкурентите, като предлага на ограничен па-
зарен сегмент, уникален по своите качества про-
дукт. 

Понякога е трудно да се разграничи стратегия-
та на диференциация от стратегията  фокус, съче-
тана с диференциация на предлагането. Характе-
рен белег на първата е, че организацията съсредо-
точава усилията си върху качеството на отделните
елементи на продукта, които са важни за всеки по-
требител и всеки пазарен сегмент. При втората
стратегия организацията съсредоточава внимание-
то си върху качествата на онези елементи на про-
дукта, към които предявяват изисквания ограничен
кръг потребители и по този начин ги задоволява
по-добре от конкурентите си.

Реализацията на всяка от трите базови страте-
гии на Майкъл Портър може да позволи на една
организация да се противопоставя успешно на сво-
ите конкуренти и да реализира печалба. Засилва-
щата се неопределеност в поведението на външни-
те фактори обаче поставя под въпрос поддържане-
то на този успех. В днешния променящ се свят
стратегическият избор на организацията не е ед-
нозначен и еднократен акт. Този избор трябва да
позволи на организацията да се представи по-добре
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от своя конкурент, за да заграби по-голям дял от
съществуващото търсене. Това не винаги може да
се постигне само с диференциране или ниски раз-
ходи, или концентрация върху един пазарен сег-
мент/потребителска група. С насищането на пазар-
ното пространство изгледите за печалби намаля-
ват. Описаните в икономическата литература тех-
ники за спечелване на конкурентна борба започват
да стават все по трудно приложими на практика.
Тогава да се победи конкуренцията е възможно са-
мо, ако не се прави опит тя да бъде побеждавана.
За да печелят в бъдеще организациите трябва да
спрат да се конкурират. С други думи трябва да се
научат да заобикалят конкурента. Това е възможно
само, ако се научат да откриват нови пазарни про-
странства (или нови пазарни ниши)1. За целта са
необходими нови правила за водене на конкурент-
на борба, при които чрез съвместяването на дей-
ствията към диференциране със стремежа към ни-
ски разходи да се предложат нови продукти или ус-
луги, което ще провокира ново търсене и по този
начин ще се създаде ново пазарно пространство.
Това означава да се обогати бизнес портфейла на
организацията. 

Разнообразяването на основната дейност на ед-
на организация е рисковано и има малки шансове
за успех. Но всички стратегически решения
включват поемането на рискове. Очаква се, че но-
вото пазарно пространство и свързаното с него но-
во търсене ще генерират в бъдеще по-високи при-
ходи. В това ново пазарно пространство, което
тепърва се създава, правилата на конкуренцията
все още не са определени.

Създаването на новото пазарно пространство
изисква стратегическо мислене, насочено към пре-
разглеждане на съществуващия бизнес модел на
организацията и създаването на нови продукти и
услуги. Новият стратегически ход на ръководство-
то на организацията трябва да съчетава дейности,
свързани с диференциране и намаляване на разхо-
дите едновременно. Съдържанието на този страте-
гически ход е в заобикалянето на конкурента чрез
създаването на по-висока стойност за потребителя.
За реализацията на този стратегически ход е необ-
ходимо да се отдели еднакво внимание и на стой-
ността на продуктите/услугите за потребителя и на
иновацията като творчески процес на създаване и
реализиране на нови идеи за подобряване характе-
ристиките на произвежданите продукт/услуги или
създаване на нови такива. 

Стойността без иновация обикновено се съсре-
доточава върху създаване на по-голяма стойност.
Иновация, която не създава нова стойност, често е
технологически мотивирана пазарна иновация и
обикновено надминава онова, което купувачите са
готови да премат и купят. Например иновациите в
производствения процес може да водят до намаля-
ване на разходната структура на организацията и
до засилване на  съществуващата стратегия за уп-
равление на разходите, без да промени ползата на
потребителя от продукта или услугата. Подобни
иновации помагат да се запазят конкурентните по-
зиции на организацията на пазара, на който вече тя
предлага своите продукти, но те не създават на но-
во пазарно пространство.

В този смисъл следва да се прилагат едновре-
менно стратегиите към диференциране и разходно
лидерство, за да се създаде нов продукт с нова
стойност за потребителя. Това на практика ще пре-
дизвика преструктуриране на пазарното простран-
ство и ще се създадат предпоставки да се заобико-
лят традиционните за организацията конкуренти.

Реализацията на така описания стратегически
ход изисква мобилизирането на целия организаци-
онен потенциал и насочване на цялата система от
дейности в организацията едновременно към ди-
ференциране и към снижаване на разходите за про-
изводство.

Прилагането на такива стратегически действия
осигурява ползи както за организацията, така и за
клиентите. Тъй като стойността за купувачите е ре-
зултат от реалната полза от продукта или услугата
и от цената, която организацията предлага на купу-
вачите, и от друга страна, стойността за организа-
цията се образува от цената и нейната разходна
структура, едновременният стремеж към диферен-
циация и снижаване на разходите има положите-
лен ефект единствено когато ползата от продукта
или услугата, цената и разходите на организацията
са правилно балансирани. 

Стойностната иновация изисква от ръковод-
ството да насочи целия организационен потенциал
към постигане на скок в стойността и за купувачи-
те, и за компанията. Без подобен интегрален под-
ход, иновацията ще остане далеч от същността на
представяния стратегически ход.

Най-важният принцип, който трябва да се
съблюдава при този стратегически ход, е промяна-
та на пазарните граници и създаване на ново пазар-
но пространство, ново търсене с цел откъсване от

1.У. ЧАН КИМ - професор по стратегически и международен мениджмънт в INSEAD и председател на Boston
Consulting Group Bruce D. Henderson.

Статия



съществуващата конкуренция в бранша, в който
функционира организацията. За целта е необходи-
мо ръководството да се вгледа в поведението на
външните фактори и да открие възможностите за
промяна на настоящата стратегия на организация-
та  (3, стр. 63-95).

• Поглед към алтернативните браншове.
В най-широк смисъл, една организация се кон-

курира не само с другите организации в своя
бранш, но и с организации от други браншове, ко-
ито произвеждат алтернативни продукти или услу-
ги. Това не са продуктите заместители, които имат
различна форма, но една и съща функция или
практическа насоченост (олио, маргарин, масло,
зехтин). Алтернативните продукти са с по-широко
съдържание. Те включват продукти и услуги, кои-
то имат различни и форми, и функции, но една и
съща цел. (Ако целта е развлечение, предложения-
та са кино или ресторант. Продуктите имат и раз-
лична форма и различни функции, но позволяват
да се реализира една и съща цел).

С други думи, в анализа на алтернативните
браншове ръководството би могло да намери реше-
ние за разнообразяване на бизнес портфейла на ор-
ганизацията и заедно с това да заобиколи традици-
онните си конкуренти.

• Поглед към стратегическите групи в браншо-
вете.

Терминът се отнася до група организации в
рамките на един бранш, които имат еднаква стра-
тегия - група производители на бутиково облекло,
група производители на луксозно облекло и група
производители на облекло за масовия потребител.
Всички производители в тези стратегически групи
имат една и съща стратегия спрямо своя потреби-
тел и повечето от тях наблягат на подобряване на
конкурентната си позиция в рамките на своята
стратегическа група. Нито една група не обръща
достатъчно внимание на другите, защото от гледна
точка на предлагането изглежда, че те не се конку-
рират. За да се приложи "стойностната иновация",
ръководството би могло да се насочи към анализи-
рането на факторите, които са решаващи при избо-
ра на клиента от една или друга стратегическа гру-
па.

• Поглед към потребителската верига.
В повечето браншове конкурентите се обеди-

няват около целевия потребител. Всъщност същес-
твува "потребителска" верига, която директно или
индиректно участва при вземането на решение при
покупка. Купувачът, който плаща за продукта или
услугата, би могъл да е различен от действителния

потребител, а в много случаи съществуват и хора,
които влияят върху купувача. Въпреки че тези три
групи могат да съвпадат, те често се различават. В
такива случаи те често имат различно разбиране за
стойност. Купувачът е по-загрижен за разходите
отколкото потребителя, който вероятно се интере-
сува повече от това как се използва продукта на-
пример. Отделни организации в един бранш биха
могли да се съсредоточат върху третия елемент в
потребителската верига, който може да въздейства
върху самия потребител (лекари върху пациенти).
Чрез поглед към потребителските групи организа-
циите биха могли да разберат как да въздействат
върху отделните елементи в потребителската вери-
га  и евентуално да се концентрират върху група
потребители, пренебрегвани в миналото.

• Поглед към допълнителни продукти или ус-
луги.

Малко са онези продукти и услуги, които се из-
ползват във вакуум. В повечето случаи други про-
дукти и услуги оказват влияние върху тяхната
стойност. В по-голяма част от браншовете конку-
рентите предлагат едни и същи продукти и услуги
в рамките на своя бизнес. Често допълнителните
продукти и услуги крият неоползотворена стой-
ност. Ключът е - при решението за производство на
даден продукт или услуга да се отговори на въпро-
са какво търси потребителят. Елементарен начин
за това е съответната организация да се замисли
какво се случва преди, по време на, и след употре-
ба на нейния продукт.

• Поглед към времето.
Всички организации са подложени на външни

влияния, които с времето оказват въздействие
върху техния бизнес. Повечето от тях постоянно се
приспособяват, понякога пасивно, към случващите
се събития. Независимо дали това е свързано с по-
явата на нови технологии или основни управлен-
ски промени, мениджърите обикновено се съсре-
доточават върху прогнозиране на промяната, която
ще се предизвика от това. С други думи, те плани-
рат собствените си ходове така, че да не изостават
от развитието на тенденциите, които следят. Важ-
ните прозрения за създаването на ново пазарно
пространство рядко идват от прогнозиране на са-
мата промяна. Те се пораждат от прогнозите за то-
ва как промяната ще се отрази върху цялостния
бизнес модел на организацията, как тази промяна
ще бъде възприета от потребителя, какви ще са по-
следиците. Това вникване в тенденциите би могло
да породи идеята за разширяване на бизнес порт-
фейла на организацията, създаването на нови про-
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дукти, предлагането на допълнителни услуги, пре-
дизвикването на ново търсене, разширяването на
пазарното пространство на организацията. 

Тези шест отправни точки в анализа на поведе-
нието на външните фактори ще разкрият на ръко-
водството на организацията алтернативите за пре-
структуриране на пазарното пространство и ще оп-
ределят направленията на бъдещите им стратеги-
чески ходове. Формулирането на стратегията за
преструктуриране на пазарното пространство, чи-
ето съдържание включва диференциране и стре-
меж към снижаване на разходите, може да се опи-
ше като процес, състоящ се от четири стъпки:

1. Осъзнаване на необходимостта от промяна
на настоящата стратегия на организацията.

На този етап е необходимо да се сравни бизне-
сът на организацията с този на конкурентите и да
се очертае настоящият профил на организацията.
Анализирането на факторите, които го определят,
ще разкрие необходимата промяна.

2. Изследване на пазара, на който организация-
та предлага своите продукти. 

Важно е на този етап да се изследва поведени-
ето на купувача и на потребителя на продуктите,
които организацията предлага. Трябва да се на-
блюдава и поведението на непотребителите. Разпо-
знаването на широкия кръг от допълнителни про-
дукти и услуги, които се предлагат заедно с про-
дуктите на организацията, би разкрило възможно-
сти за промяна. Не на последно място трябва да се
разбере какво е отношението на клиентите към ал-
тернативните начини за задоволяване на потребно-
стите им, на които продуктите на организацията
отговарят.

3. Представяне на алтернативи за промяна на
настоящия стратегически профил и визуализация
на новия профил на организацията при реализаци-
ята на всяка от тях.

Последователното изследване на възможности-
те за промяна и последиците от това ще помогне на
ръководството да формулира стратегия, която ще
позволи на организацията да заеме онази позиция
в бъдеще, която й гарантира запазване на бизнеса и
по-високи печалби. Новата стратегия следва да
бъде отправна точка на всички бъдещи инвестици-
онни решения на организацията.

4. Обяснение на бъдещата стратегия по лесен
начин  за разбиране от всеки подчинен. 

Всеки служител на организацията следва да
осъзнае какво трябва да се отстрани, редуцира,
увеличи и създаде, за да се постигне желаният нов
стратегически профил.

След като ръководството разработи бъдещата

стратегия с печеливш бизнес модел, то трябва да
създаде условия за нейната реализация. Изпълне-
нието на всяка една стратегия е изпитание. То за-
почва с убеждаването на служителите в необходи-
мостта от промяна. Второто изпитание са ограни-
чените ресурси. Колкото по-голяма е промяната в
стратегията, толкова повече ресурси са необходи-
ми. На трето място е мотивацията. Обикновено тя
изисква повече време, което ръководителите го ня-
мат, защото предвижданите промени са съобразе-
ни с фактори, извън организацията, върху които
ръководството не може да влияе. Не на последно
място е проблемът с организационната политика. 

С други думи, реализацията на новата
стратегия изисква преодоляване на ключови
организационни пречки:

- познавателни пречки - организация, заключе-
на в статуквото;

- ресурсни пречки - ограничени ресурси;
- мотивационни пречки - демотивиран персо-

нал;
- политически пречки - опозиция на силни лич-

ни интереси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Функционирането на всяко пазарно стопанство

има като своя неотменима предпоставка конкурен-
цията. В условията на нарастваща агресивност на
конкуренцията стратегическата ориентация на
дейностите на организацията е един от решаващи-
те фактори за развитието й. Тази ориентация тряб-
ва да е насочена към разширяване на бизнес порт-
фейла на организацията. Това би могло да се по-
стигне чрез съчетаване на  действията на организа-
циите към диференциране с действията им към оп-
тимизиране на структурата на разходите, при кое-
то да се създаде иновационна стойност, която да
отключи новото търсене. За да се откъснат и да
обезсмислят конкуренцията, организациите трябва
да се вгледат в алтернативните браншове, в страте-
гическите групи, в потребителските групи, в пред-
ложенията за допълнителните продукти и услуги и
дори във времето. Това ще им помогне да рекон-
струират пазарните си граници и да открият нови
пазарни пространства.
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Съвременната икономическа среда, в която
функционират предприятията, изисква но-

ви подходи в тяхното управление, в това число и на
оперативното управление. Усъвършенстването на
оперативното управление може да се постигне
чрез прилагане на концепцията  за контролинга,
което означава изграждането на единен меха-
низъм, комплексна и интегрирана система  за опе-
ративно планиране, оперативен контрол и инфор-
мационно осигуряване. Целта на контролинга е
максимизирането на финансовия резултат и
осъществяването на непрекъснат контрол на лик-
видността на предприятието [2].

Целта на статията е да се представи разработен
и експериментиран модел за оптимизиране на
дневната производствена програма в предприятия-
та от хлебопроизводството и сладкарството като
елемент на системата за оперативен контролинг.  

За постигането на набелязана цел са изпълнени
следните задачи:

I. Определяне на специфичните характеристи-
ки, мястото и ролята на дневната производствена

програма като елемент на системата за оперативен
контролинг.

II. Разработване и експериментиране на модел
за оптимизиране на дневната производствена про-
грама в предприятията от хлебопроизводството и
сладкарството. 

1. Специфични характеристики, място и роля
на дневната производствена програма като еле-
мент от системата за оперативен контролинг.

Предприятията от хлебопроизводството и
сладкарството се характеризират със особености,
които са обусловени от специфичните характерис-
тики  на потребностите, производствения цикъл и
продукцията. Тези предприятия задоволяват по-
втарящи се потребности и реализират ежедневно
по един производствен цикъл. Получава се заявка-
та от предходния ден, произвежда се на следващия
ден продукцията, доставя се на клиентите, факту-
рира се и се получават съответните постъпления от
продажбите в рамките на работния ден. Продукти-
те, които се произвеждат в тези предприятия, имат
много кратък срок на годност, губят от качеството
си и стават неизползваеми [3].

Това налага предприятията от хлебопроизвод-
ството и сладкарството да разработват не само го-
дишна и месечна, но задължително и дневна про-
изводствена програма. В дневната производствена
програма трябва да се включат такива количества
изделия, които да осигурят максимален размер на
печалбата при спазване на всички ограничителни
условия на пазара и ресурсното осигуряване. 

Особеност на дневната производствена програ-
ма е, че е елемент на системата за оперативен кон-
тролинг. Това означава, че е обвързана с другите
модули. 

На входа на системата се получава информация
от модул "Оперативно планиране", а на изхода на
системата се предоставя информация за модул
"Оперативно отчитане и контрол". От модул  "Опе-
ративно планиране" се получава детайлна инфор-
мация за оптимизиране на дневната производстве-
на програма и дневните задания. 

В дневната производствената програма  се дава
информация за: 

- заявените количества по видове изделия,
които трябва да бъдат произведени в рамките на
деня;

- зададени са разходните норми на суровините.
За модул "Оперативно отчитане и контрол" се

предоставя информация за:
- изпълнението на дневната производствената

програма и дневните задания;
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- спазването на разходните норми, зададени в
дневната производствената програма. 

По този начин се изпълняват критериите на
системата за оперативен контролинг - да се
произвеждат най-ефективните при зададените
условия изделия при минимизиране  на влагането
суровините и рационално използване на трудовите
ресурси. 

2. Разработване и експериментиране на модел
за оптимизиране на дневната производствена про-
грама в предприятията от хлебопроизводството и
сладкарството с помощта на програмния продукт
(ПП) MICROSOFT EXCEL. 

За оптимизиране на дневната производствена
програма се използва модул SOLVER от меню
TOOLS, който позволява създадена електронна
таблица да се формулира като задача на линейното
програмиране и да се получи оптималното й реше-
ние.

Технологията на работа включва следните
етапи:

- разработване на електронна таблица (ЕТ) за
изчисляване на основните показатели на опреде-
лен вариант на дневната производствена програма 

Създава се електронна таблица (ЕТ), която
представлява опорен план на първоначалното ре-
шение на задачата  и се състои от : 

- Въвеждане на първичните показатели (табл.1);
- Задаване на формулите, които изразяват зави-

симостите между определени колони, редове или
отделни клетки на електронната таблица и служат

за определяне на производните показатели
(табл.2);

- Определяне на възможностите за вариантност
на решението - оценка на кои от първичните пока-
затели могат да се променят и в какви граници [4].

Създадената електронна таблица съдържа ко-
личествата, пълната себестойност, цената и печал-
бата по видове изделия (яйчен геврек, кифла "Чер-
вен", баница със сирене, кифла с мармалад, милин-
ки и тутманик). Изчислени са променливите и  по-
стоянните разходи и пълната себестойност за еди-
ница продукция по видове изделия.

- формулиране на ЕТ като задача на линейното
програмиране съгласно изискванията на  модул
SOLVER - задават се координатите на клетката, ко-
ято съдържа критерия за оптималност (Target Cell)
- това е клетката, която съдържа размера на осигу-
ряваната от дневната производствена програма пе-
чалба и се посочва, че тази стойност трябва да се
максимизира;  задават се координатите на клетки-
те (диапазонът от клетки), които съдържат промен-
ливите величини (Changing Cells) - това са количе-
ствата от различните видове изделия, задават се
допълнителни ограничения (Constraints) - макси-
мални или минимални граници за количествата от
определени изделия. Ограниченията на количест-
вата изделия са задават с цел да се получи по-
пълно натоварване на машините и изпълнителите в
рамките на работния ден, а така също и да се отго-
вори на изискванията на пазарното търсене
(табл.3).

Посочена е клетката ($F$11), в която се
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съдържа печалбата,  която трябва да се макси-
мизира, както и променливите величини - количе-
ствата от отделните изделия, които трябва да опре-
делят от решението - диапазон от клетки  -
$B$5:$B$10. Зададени са и допълнителни ограни-
чения за стойностите на клетки  - $B$5, $B$6,
$B$7, $B$8, $B$9, $B$10, $F$11. 

Решение на задачата - оптималното решение
трябва да покаже такива стойности за количества-
та, които осигуряват максимален размер на печал-
бата при спазване на допълнително поставените
ограничения (табл.4). 

Представено е оптималното решение на зада-
чата. Променени са количествата на посочените
изделия и печалбата достига максимален размер.
Променливите и постоянните разходи се променят
и това оказва влияние върху намаляването на
пълната себестойност за единица продукция за
всички посочени изделия. 

Следоптомизационен анализ - анализ на резул-
тативната информация, която се получава от реше-
нието - анализира се устойчивостта на решението
при изменения в коефициентите, формиращи целе-
вата функция (коефициентите за печалбата на еди-
ница от видовете изделия, участващи в решението)
и при промяна на оптималните количества на изде-
лията; (дава се информация за коефициентите на
целевата функция и информация за ограниченията
на планираните ресурси, без промяна в оптимал-
ното решение и стойността на целевата функ-
ция)[1].

Представено е оптималното решение на зада-
чата. Променени са количествата на посочените
изделия и печалбата достига максимален размер.
Променливите и постоянните разходи се променят
и това оказва влияние върху намаляването на
пълната себестойност за единица продукция за
всички посочени изделия. 

Следоптомизационен анализ - анализ на резул-
тативната информация, която се получава от реше-
нието - анализира се устойчивостта на решението
при изменения в коефициентите, формиращи целе-
вата функция (коефициентите за печалбата на еди-
ница от видовете изделия, участващи в решението)
и при промяна на оптималните количества на изде-
лията; (дава се информация за коефициентите на
целевата функция и информация за ограниченията
на планираните ресурси, без промяна в оптимал-
ното решение и стойността на целевата функ-
ция)[1].

Анализ на полученото решение.
- анализ на стойността на показателя, който се

оптимизира ($F$11) и на отклоненията от зададе-
ните минимални и максимални граници;

- анализ на чувствителността на решението,
т.е. установяване на границите на изменения на на-
чалните данни, в рамките на които решението ос-
тава непроменено. 

На фигура 1 е зададена целевата функция от
таблицата $F$11 (печалбата), която се максимизи-
ра, задават се количествата на изделията, които
подлежат на промяна и ограничителните условия
за оптимизиране изпълнени с функцията Solver от
меню Tools.

Използват се специфични за оптимизационни-
те модели параметри: целева функция (Target),
максимум (max), променливи величини (Changing)
и ограничения (Constraints).

Функцията Solver използва следното меню:
- Set Target Cell  - клетката която съдържа

печалбата ($F$11);

Разработване на дневна производствена програма ...
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- By Changing Cells клетките, които съдържат
променливите ($В$5: B$B10);

- Subject to the Constraints клетките, които
съдържат ограниченията:
$B$12<=$B$13       (планирани ресурси < =$B$13); 
$B$5  > = $B$27     (яйчен геврек  > = $B$27 );
$В$5  < = $C$27     (яйчен геврек < =$C$27);
$B$6  > = $B$28     (кифла "Червен"  > =$B$28);  
$B$6 < =  $C$28     (кифла "Червен"  < =$C$28);
$B$7  > = $B$29     (баница със сирене > = $B$29);
$B$7  < = $C$29     (баница със сирене < = $C$29);
$B$8  > = $B$30     (кифла с мармалад > =$B$30);
$B$8 < =  $C$30     (кифла с мармалад < = $C$30);
$B$9 < =  $B$31     (милинки < =  $B$31);
$B$9 > =  $C$31     (милинки > =  $C$31);
$B$10 > = $B$32     (тутманик > = $B$32);
$B$10 < = $C$32     (тутманик <  =  $C$32).

Решението на задачата се получава чрез модул
Solver от меню TOOLS, който предлага меню за
определяне на мястото, където да се изведе реше-
нието и за видовете справки, които да съпровождат
по подразбиране новите стойности на променли-
вите заместват първоначално зададените в табли-
цата (Таблица  4)[1].

Първата справка към решението Answer Report

(отчет и отговор) дава информация за първоначал-
ната стойност на клетката, която изразява целевата
функция Original Value -  60,40 лв. и нейната стой-
ност по оптималното решение Final Value - 103,40
лв., както и първоначалните стойности на промен-
ливите величини (Original Value) и тяхното значе-
ние в оптималното решение (Final Value). 

Променят се количествата на следните изде-
лия: 

- Яйчен геврек  нараства от 40 бр. на 50 бр.;
- Кифла "Червен" нараства от 90 бр. на 100 бр.;
- Баница със сирене нараства от 960 броя на

1100 броя;
- Кифла с мармалад нараства от 100 броя на 110

броя;
- Милинките нарастват от 70 бр. на 100 бр.;
- Тутманик нараства от 80 бр. на 120 бр.
Втората справка към решението Sensitivity

Report - (отчет за чувствителността) - табл.5, дава
информация за чувствителността на полученото
решение. Състои се от две части :

- информация за коефициентите на целевата
функция

Коефициентът на целевата функция представ-
лява размерът на печалбата за всяко от количество-
то произведени изделия, а справката показва колко
е този коефициент за всяко изделие.  

- информация за ограниченията на планирани-
те ресурси. 

В справката се посочват планираните ресурси
и тяхното оптимално решение. 

Третата справка към оптималното решение
Limits Report (отчет за границите) - табл.6, дава
стойността на целевата функция, когато всяка от-
делна променлива има първоначално зададената си
стойност, а всички останали имат стойността от
решението. 

- За яйчен геврек ($B$5) е посочена минимална
граница ($B$5 >=20), стойността на целевата
функция е 98,60 лв. и при зададена максимална
граница ($B$5<=50) стойността на целевата функ-
ция е 103,40 лв. Това означава, че печалбата е на-
малена с 4,80 лв. (4,80 лв. / 30 бр. = 0,16 - коефици-
ент за печалба от 1 бр. яйчен геврек); 

- За кифла"Червен" ($В$6) е посочена мини-
мална граница ($B$6 >= 50), стойността на
целевата функция е 94,40 лв. и при зададена макси-
мална граница ($B$6 <= 100), стойността на целе-
вата функция е 103,40 лв. Печалбата е намалена с
9,00 лв. (9,00 лв. / 50 бр. = 0,18 - коефициентът за
печалба от 1 бр. кифла "Червен"); 

- За баница със сирене ($B$7) е посочена мини-
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мална граница ($B$7 >= 600), стойността на целе-
вата функция е 13,40 лв. и при зададена максимал-
на граница ($B$7 <= 1100), стойността на целевата
функция е 103,40 лв. Печалбата е намалена с 90.00
лв. (90,00 лв. / 500 бр. = 0,18 - коефициентът за пе-
чалба от 1 бр. баница със сирене); 

- За кифла с мармалад ($В$8) е посочена мини-
мална граница  ($B$8 >=50), стойността на целева-
та функция е 94,40 лв. и при зададена максимална
граница ($B$8 <=100), стойността на целевата
функция е 103,40 лв. Печалбата е намалена с 10,80
лв. (10,80 лв. / 60 бр. = 0,18 - коефициентът за пе-
чалба от 1 бр. кифла с мармалад). 

- За милинка  ($B$9) е посочена минимална
граница  ($B$9>=50), стойността на целевата
функция е 94,40 лв. и при зададена максимална
граница ($B$9 <=100) стойността на целевата
функция е 103,40 лв. Печалбата е намалена с 9,00
лв. (9,00 лв. / 50 бр. = 0,18 - коефициентът за печал-
ба от 1 бр. милинка). 

- За тутманик ($B$10) е посочена минимална
граница ($B$10>=60), стойността на целевата
функция е 92,60 лв. и при зададена максимална
граница ($B$10 <=120) стойността на целевата
функция е 103,40 лв. Печалбата е намалена с 10,80
лв. (10,80 лв. / 60 бр. = 0,18 - коефициентът за пе-
чалба от 1 бр. тутманик).

Заключение:
Разработен е и експериментиран в практиката

модел за оптимизиране на дневната производстве-
на програма, който отразява спецификата на дей-
ността по отношение на потребностите, производ-
ствения цикъл и продуктите, които произвеждат.
Създадена е методика за приложението на модела
за оптимизиране на дневната производствена про-
грама като елемент на системата за оперативен кон-
тролинг. Определени са източниците на входните и
изходните данни и са анализирани резултатите от
решението. За решението на задачата се използва
широко разпространеният ПП EXCEL като се из-
ползва модул  SOLVER от меню TOOLS. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Велчева, Й. Петков, А. Любенова, А. Димит-

рова, Р. Тошев, К. Проект 2004 - РУ - ФБМ - 06
"Изследване на системи за оперативен финансово -
икономически контрол в производствените пред-
приятия и усъвършенстването им с помощта на
контролинга". 

2.Симеонов, О. Контролинг, София, 2001г.
3.Списание "Хляб плюс", януари 2003 г.
4. www.ecs.ru.acad.bg/fbm/su/u-su-5.

Разработване на дневна производствена програма ...



“БИЗНЕС ПОСОКИ”30

Статия

Решение на задачата за оптимизиране на дневната производствена програма 
в хлебопроизводството и  сладкарството.

Таблица.4



БРОЙ 2, МАЙ 2007 31

Разработване на дневна производствена програма ...

Таблица.5

Таблица.6



“БИЗНЕС ПОСОКИ”34

Рекрутинг на
персонала в
търговските
обекти
Гл. ас. д-р Петранка Мидова
СА " Д. А. Ценов" - Свищов

Вложението в човешки ресурси /human
resources или HR/ е важен фактор, от кой-

то се определя конкурентоспособността на всеки
търговски обект. Без нужните хора нито една орга-
низация не би могла да функционира и още повече
да успява на пазара. Първият етап от управлението
на персонала е неговото планиране и подбор, кое-
то все повече навлиза в икономическата теория и
практика с понятието рекрутинг. Качеството на ре-
крутинга е определящо за следващите етапи като
мотивация, обучение и атестация на персонала в
търговските обекти. Именно това е мотивът, насоч-
ващ вниманието към тематиката на настоящата
разработка.

Основната цел на статията е да се характери-
зира рекрутингът на персонала в търговските обек-
ти, да се разграничат етапите при неговото про-
веждане, като се отдаде необходимата значимост
на посредниците на пазара, предлагащи подбор на
персонала - рекрутинговите компании. В заключе-
ние е изведена определящата роля на HR-ме-
ниджърите в търговските обекти.

Концепцията за управление на персонала в
търговските обекти има все по-значима роля. Из-
менението на икономическата система в нашата
страна едновременно носи както големи възмож-
ности, така и сериозни заплахи за всяка личност и
преди всичко за нейното устойчиво съществуване.
Управлението на персонала на търговските обекти
и адаптацията на индивидите към вътрешните ус-
ловия следва да отчита личностните особености. В
тази връзка могат да се определят три фактора,
оказващи въздействие при управлението на персо-
нала в обектите за търговия /вж. фиг. 1/.

Фиг. 1. Фактори, влияещи върху управлението на
персонала в търговските обекти.

Първият фактор, йерархическата структура
на персонала, е основно средство за въздействие,
базиращо се отношенията на власт - подчинение
на персонала отгоре надолу с помощта на различ-
ни методи и средства.

Вторият фактор, културата, може да се раз-
глежда като обществена норма или като ценност,
характерна за дадена група хора. 

Третият фактор, пазарът, се основава на отно-
шенията на равенство, чрез покупко-продажбата
на стоки и услуги, проява на различни отношения
на собственост, равновесие между интересите на
купувачи и продавачи.

Тези фактори на въздействие на практика ряд-
ко се проявяват поотделно. На всеки от тях може да
се отдаде приоритет, което определя облика и ха-
рактера на управлението на персонала.

В зависимост от мащабите на търговския обект
структурата на системата на управление на персо-
нала и нейните подразделения се променя. По пра-
вило в по-малките търговски обекти едно подраз-
деление може да изпълнява функциите на няколко
подсистеми, а в по-крупните обекти - функциите
на всяка подсистема се изпълняват от отделно по-
дразделение. 

Основните задачи на системата на управление
на персонала в търговските обекти могат да се оп-
ределят като:

- планиране на човешките ресурси;
- анализ и проектиране на длъжностите; 
- подбор, назначаване и освобождаване на пер-

сонал; 
- мотивационни схеми, включително програми

за задържане на персонала; 
- оценяване на трудовото изпълнение; 
- обучение; 
- кариерно развитие и планиране на приемстве-

ността; 
- взаимоотношения между ръководство и пер-

сонал; 

Йерархическа
структура

Културни 
ценности

Пазар  

ПЕРСОНАЛ
на търговския

обект 

Статия
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- здраве и безопасност при работа; 
- функционалност на информационни системи

за управление на човешките ресурси.
Планирането на персонала или т. нар. рекру-

тинг е първото и най-важно условие, определящо
успеха на бъдещата работа с персонала. Определя-
нето на необходимостта от нови работници е слож-
на задача, която изисква добро познаване на всич-
ки равнища от йерархията. Недоброто планиране
на бъдещи длъжности може да доведе до повиша-
ване на текучеството на персонала.

Когато в търговския обект се очаква създаване
на нови отдели или разширяване на съществува-
щите, е задължително планиране и описание на
новите длъжности, както и срока за тяхното наема-
не. За добро организиране на работата с кадрите е
препоръчително преждевременно планиране замя-
ната на някои членове от персонала като бременни
майки, служители в предпенсионна възраст, слу-
жители с незадоволителна оценка при атестация и
др.

Присъединяваме се към становището на В. Ав-
рамов, според което определянето на потребности-
те от персонал следва да разкрие състоянието и
тенденциите в развитието на човешките ресурси,
степента на тяхното използване и възможностите
за икономия на работна сила1. При това той опре-
деля следния ключов въпрос: Каква е професио-
налната пригодност на наличния персонал и какви
са резултатите от неговия труд?

В отговор на този въпрос може да се използва
методът на портфейлния анализ на персонала по-
средством матрицата "професионална пригодност
- резултати от труда".

Разграничените четири групи персонал имат
определени характеристики. Към групата на
"Мъртвите дървета" се отнасят хората с ниска ква-
лификация, без желание за израстване, с ниски ре-
зултати от труда. Тази група контрастира на "Звез-
ди", които са с висок професионален и интелекту-
ален потенциал и амбиции за израстване в йерар-
хията. Като "Проблемни служители" и "Работни
коне" могат да се определи персонала с не особено
добри професионални качества, но който се стре-
ми максимално да оползотвори своите знания и
умения.

Подборът на персонала е подчинен на общата

стратегия на търговския обект и е двупосочен про-
цес. От една страна, търговските мениджъри се
стремят да намерят най-подходящия кандидат, а от
друга - всеки кандидат желае да намери работа, ко-
ято да отговаря на неговите изисквания и очаква-
ния. В този смисъл М. Атанасова определя подбо-
ра на персонала като" дейност по привличане на

подходящи кандидати за определена длъжност,
преценяване на техните качества от гледна точка
на изискванията за длъжността и организацията
като цяло и вземане на решение на кого да се на-
прави предложение за работа"2.

Следователно подборът на персонала в търгов-
ския обект може да се разгледа като съвкупност от
решения, които определят отделните етапи на про-
цеса. Основните етапи на подбора на персонала са
представени чрез фигура 3.

Предварителното определяне на изискванията
към кандидатите е база за вземане на по-
нататъшни решения, но не винаги очакванията
съвпадат с действителните качества на
кандидатите. Важен момент при определяне на
изискванията е съобразяването им с длъжностната
характеристика за всяко работно място.

Привличането на подходящите кандидати се
прави чрез външни и вътрешни средства.
Вътрешните източници са свързани с преместване
на хора, работещи в търговския обект от един
отдел в друг, поради тяхната компетентност и опит
в бранша. Външните източници са с по-голямо
значение. В икономическата литература са познати
следните източници 3 .

Фиг. 2. Професионална пригодност.
Източник: Аврамов, В. Управление на персонала
на търговската фирма, “Сиела”, София, 2005.

1.Аврамов, В. Управление на персонала на търговската фирма, Сиела, София, 2005, с. 34.
2.Атанасова, М. Подбор и обучение на персонала. Тракия-М, София, 1997, с. 9.
3.Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Делфин прес, Бургас, 1990, с. 160-163 и Аврамов, В. Управле-
ние на персонала на търговската фирма, Сиела, София, 2005, с. 71-73.
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- разгласа в пресата;
- предложения от работници в обекта;
- бивши служители;
- бюра по труда;
- образователни институции;
- професионални организации.
Предимството на ползване на външни източни-

ци е, че се създава възможност за привличане на
специалисти с по-нови знания, с опит, с информа-
ция за клиентите и конкурентите на пазара. Освен
това възможността за избор е по-голяма, което во-
ди до по-добър избор.

Кандидатите се проучват първоначално по до-
кументи и съобразно изискванията за техните ка-
чества се изготвя т.нар. "съкратен списък", който
включва само представляващите интерес кандида-
ти.

За оценяването на качествата на кандидатите се
използват множество методи.4 По-известни в прак-
тиката са: по документи, чрез интервю /събеседва-
не/, чрез тестване /физически и психологически/,
методът на консенсуса, методът на баловите оцен-
ки и др. Целта на този етап е да се постигне макси-
мално обективна оценка на качествата на кандида-

тите съобразно поставените изисквания за
длъжността.

Вземането на решение е заключителният етап.
Въз основа на информацията от предходния етап и
оценката на всеки кандидат се взема решение кой
от тях най-добре би изпълнявал задълженията си.
Работодателят е в състояние да наблюдава точно
определени показатели за качествата на кандидата,
но последният може да въздейства на работодателя
чрез т.нар. сигнали, които се явяват променливи
показатели. За целта при вземането на решение
чрез обучение и тренинг е препоръчително канди-
датите да се поставят в състояние и да възприемат
тренинг-сигнали, при това изборът би бил по-
добър.

5

В практиката на развитите страни подборът на
необходимия персонал се извършва от външна ор-
ганизация, наречена рекрутингова агенция или
компания. За ползването на подобни услуги е необ-
ходимо в писмен вид да се представи следната ин-
формация от страна на работодателя - описание на
работодателя, название на длъжността,  място в
структурата на персонала, изисквания за образова-
ние и стаж в друг търговски обект, права, задълже-
ния, изисквания за препоръки от бивш работодател.

Рекрутинговите компании спомагат при разре-
шаване на проблеми, свързани с кадровото осигу-
ряване на търговските обекти. Те не гарантират
връзки с кандидати, ако в техния портфейл от дан-
ни не съществува подобно заявление за работа, но
могат да се определят като рационално звено при
подбора на персонал. Основните предимства на
рекрутинговите компании са представени във
възходящ ред на фигура 4. 6

Данните от практиката сочат, че основните
критерии за ползването на този вид услуги са про-
фесионализма и осъществяването на обратна
връзка. На следващо място са сигурността, откри-
тостта и честността с кандидатите за работа. С
най-нисък процент за критериите за заинтересова-
ност и уважение. Като цяло се налага изводът, че
този вид компании се ползват с авторитет на паза-
ра на труда, но у нас все още не се използват така
масово.

Фиг.3. Основни етапи при подбора на персонала
Източник: Адаптирана по Атанасова, М.

Подбор и обучение на персонала. ”Тракия-М”,
София, 1997.

Определяне на изискванията към
кандидатите

Привличане на кандидати

Проучване и пресяване на кандидатите

Оценяване качествата на кандидатите

Вземане на решение

3.Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Делфин прес, Бургас, 1990, с. 160-163 и Аврамов, В. Управле-
ние на персонала на търговската фирма, Сиела, София, 2005, с. 71-73.
4. Андреева, М. Основи на управлението. Стено. Варна, 2003, с. 186-201 и Аврамов, В. Управление на персонала
на търговската фирма, Сиела, София, 2005, с. 103-110.
5. За подробности виж: Захариев, В. Сигналинг и инвестиции в човешкия фактор. Бизнес управление, Свищов,

бр. 3, 1997, с. 16.
6. Берсон, А. и О. Соболева, Рекрутинговые компании глазами соискателей. Персонал микс, бр. 6, Москва, 2004,
с.54.
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Рекрутинг на персонала в търговските обекти

За работниците вече е възможно да проверяват
от дома личните си данни. И всичко това може да
се извършват, без да се отнема от скъпоценното
време на персонала в отдел "Човешки ресурси".
Чрез използването на Интернет средства за управ-
ление на човешките ресурси в търговските обекти
ефективно могат да се набират, задържат и обуча-
ват кадрите. Оптимизацията на работната сила
променя базираните на хартиени документи повто-
ряеми процеси в такива, които могат да се
изпълняват самостоятелно от персонала. Това оз-
начава, че работниците могат да виждат и да про-
менят своите лични данни, да участват в обучение,
да имат достъп до директорията на персонала и да
обменят информация с колегите си. Всичко това
може да стане от собствения им компютър незави-
симо от времето и мястото. 

Освен това отделът "Човешки ресурси" има
възможността да наблюдава потенциални кандида-
ти за определени длъжности. Друго предимство е,
че се подобряват комуникациите между работни-
ците, като някои от тях се извършват през интер-
нет. Това подобрява продуктивността и увеличава
удовлетворението им.

Необходимостта от специалисти в областта на
управлението на персонала на търговските обекти
налага появата на длъжност, занимаваща се с тези
проблеми - HR-мениджър. 

Мениджмънтът не се свежда само до традици-
онното планиране, организиране и ръководене на
човешките и материалните ресурси. Всекидневни-
те и дългосрочните задачи, обективните и субек-
тивните фактори поставят мениджърите пред раз-
лични предизвикателства, за които те трябва да
имат необходимата подготовка. Мениджърските
умения безспорно не се учат в университета, не

могат и да се усвоят от книгите. Но когато ръково-
дителите на търговските обекти познават типовете
проблемни ситуации, те могат да се подготвят за
тях и да реагират адекватно на трудностите. 

Обучение на HR-мениджърите се провежда
основно по два начина - чрез обучение от вътреш-
ни специалисти  и чрез външни консултанти. Ме-
ниджърите имат нужда от специализация в две ос-
новни насоки - да управляват времето си и да по-
ставят целите си правилно. Мениджърът не трябва
да се превръща в роб на документацията. Той тряб-
ва да разполага с достатъчно време, за да работи
ефективно. Освен това трябва да преценява ситуа-
цията и да може да определя приоритетните си за-
дачи. 

Има различни възможности за повишаване на
мениджърската и професионалната култура и ква-
лификация. Една част от способностите се придо-
бива още по време на следването, а другите се
създават в процеса на работа и от всекидневния
опит. Днес все повече предприемачи в България
осигуряват на своите служители и мениджъри спе-
циализирани обучения. 

Редица консултантски компании предлагат под
една или друга форма специализирано обучение за
мениджъри. Те с времето са доказали професиона-
лизма в методите и подхода при подбора и обуче-
нието, като при това може да се разчита на резул-
тат от дейността им. Различните компании предла-
гат тематично диференцирано съдържание на про-
грамите. 

Към формите за обучение определяща роля
имат курсовете. Това може да са курсове за така
наречените меки умения (soft skills). Към тях вли-
зат умения за комуникация, преговори и отноше-
ние към хората, способност за работа в екип, за
провеждане на делови разговори и интервюиране,
грижа и работа с клиенти, управление на продаж-
бите, умения за презентация, за управление на еки-
пи и други компетенции, необходими за ръководе-
нето на търговския обект. Освен това консултанти-
те провеждат и специализирани обучения по теми,
характерни за работата на мениджъра. Това са за-
критите обучения, които се организират вътре в са-
мите обекти за търговия. Провеждат се с помощта
на външен консултант или екип от консултанти. В
началото те се запознават със спецификата и дей-
ността на обекта, опознават корпоративната култу-
ра отвътре и имат възможност да изучат силните и
слабите страни в управлението й. На базата на по-
дробен анализ те изготвят специална програма, по
която да бъдат обучени мениджърите. 

Фиг. 4. Предимства на рекрутинговите компании.
Източник: Адаптирана по Берсон, А. и О.

Соболева, Рекрутинговые компании глазами
соискателей. “Персонал микс”, бр. 6, Москва, 2004.



Положителното при този вид вътрешни обуче-
ния е персоналното отношение на консултантите
както към самите "ученици", така и към проблеми-
те на търговския обект като цяло. Във всяка кон-
кретна ситуация обучаващият се мениджър може
да получи необходимия съвет как да излезе от нея.
Продължителността на обучението също зависи от
неговата необходимост и от желанието на поръчи-
теля. След приключването на курса се прави ана-
лиз на инициативата и могат до известна степен да
се проследят успехите на обучението. 

Някои от уменията на HR-мениджъра могат
веднага да се проследят. Такива са например
възможностите на мениджъра да презентира даден
проект, идея, казус. Част от уменията обаче са
свързани не толкова с повишаване на квалифика-
цията, колкото с личността на мениджъра, и те се
доказват в процеса на работата и при следващата
проблемна ситуация. 

Голяма част от консултантските компании по
човешки ресурси разполагат с експерти, които мо-
гат да се наемат за вътрешно обучение. Освен това
има и специализирани консултанти, чиято основна
дейност е именно обучението и организирането на
специализирани курсове. 

Съвременните методики налагат обучението да
не се провежда под формата на лектор и слушащи,
а чрез интерактивни методи и разиграване на реал-
ни ситуации, игри, дискусии. 

Другата форма за създаване на мениджърски
умения е чрез участие в така наречените открити
семинари. Консултантските компании представят
периодично график на инициативите, които ще ор-
ганизират, и темите, по които ще обучават. Най-че-
сто информация за това може да се намери на стра-
ниците им в интернет. Програмата при някои от
тях е стандартна и покрива актуалните умения, ко-
ито трябва да владее мениджърът. Други обаче се
правят по предварителна заявка от страна на уча-
стниците. 

Откритите семинари се провеждат в повечето
случаи под формата на дискусия между лекторите
и участниците по проблемните области от дей-
ността на мениджърите. Програмата може да
съдържа и представяне на реални примери от
практиката как може да се преодолее дадена ситу-
ация. Целта на обучението е да помогне на ме-
ниджърите да усъвършенстват комуникативните и
бизнес уменията си и да задълбочат познанията си
за езика. 

Някои от големите търговски обекти имат до-
статъчно опит и провеждат част от вътрешните

обучения със собствени ресурси. Основната функ-
ция при това е на HR-отделите, които имат задача-
та да подберат темите за обучение, съдържанието
и програмата. Има и такива, които наемат консул-
танти от чужбина. Чуждестранните търговски ве-
риги и хипермаркети, навлезли на нашия пазар,
ползват услугите на консултанти, които обслужват
фирмата майка. При това се изхожда от идеята, че
външният експерт може по-обективно да прецени
нуждата от повишаване на квалификацията на ме-
ниджърите и да определи кои са пропуските в под-
готовката. 

Рекрутингът на персонала е част от управлени-
ето на търговския процес. Динамиката на външна-
та и вътрешната среда изисква от управлението на
търговските обекти да се променя. Набирането на
талантлив персонал е само част от пазарната адап-
тация като става все по-важна и едновременно с
това сложна задача. Ето защо управлението на чо-
вешките ресурси се превръща в критично, страте-
гическо звено на търговския бизнес. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аврамов, В. Управление на персонала на

търговската фирма,”Сиела”, София, 2005.
2. Андреева, М. Основи на управлението. “Сте-

но”. Варна, 2003.
3. Армстронг, М. Управление на човешките ре-

сурси.”Делфин прес”, Бургас, 1990.
4. Атанасова, М. Подбор и обучение на персона-

ла. “Тракия-М”, София, 1997.
5. Берсон, А. и О. Соболева, Рекрутинговые

компании глазами соискателей. “Персонал микс”,
бр. 6, Москва.

6. Захариев, В. Сигналинг и инвестиции в чо-
вешкия фактор. “Бизнес управление”, Свищов, бр.
3, 1997.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”38

Статия



БРОЙ 2, МАЙ 2007 37

Управление на
промяната чрез
проекти
Гл.ас.д-р Марияна Кузманова
УНСС - София

Успешното направляване на процесите на
промяна в организацията поставя редица

предизвикателства пред съвременните ръководите-
ли, които могат да бъдат систематизирани по след-
ния начин:

- силно изменчива и комплексна бизнес среда
(интензивна конкуренция, ускорени темпове на
развитие на техниката и технологията, глобализа-
ция, ограничени ресурси и др.);

- увеличаване на проблемните области вътре в
организацията (недостиг на време и ресурси, слаба
мотивация на хората и неефективност на планове-
те, растящи изисквания към квалификацията и
уменията на мениджърите, скъсяване на жизнения
цикъл на продуктите и др.).

Тези сложни и противоречиви процеси застра-
шават в редица случаи успешното функциониране
на организациите, тъй като много често липсва во-
ля да бъде направена предварителна оценка на ре-
зултатите от извършваните изменения, както и те
да бъдат доведени до успешен край. Това, от своя
страна, поражда страх от промените и съпротива
срещу тях. За целта особено полезно е да се създа-
де атмосфера на толерантност към грешките и да
се разшири участието на хората в процеса на взе-
мане на решения в областта на управлението на
промените. Особено значение придобиват такива
понятия като стабилност и гъвкавост, работа в еки-
пи, ангажираност, иновативност, творчество, уп-
равление на проекти. По този начин ще се повиши
ефективността на дейностите по направляване
процесите на изменения в организацията чрез раз-
работване и изпълнение на проекти.

Ключова роля в дейността на проектно - ориен-
тираните организации играят проектните екипи.
Проектните екипи се отличават с редица особенос-
ти:

- Те се създават за определен срок на съществу-
ване. Възможно е някои от членовете на екипа да
бъдат на двойно подчинение: от една страна, на
ръководителя на проекта, а, от друга страна, на
техния пряк ръководител.

- Тяхната дейност е насочена към постигане на
точно зададени цели, които представляват част от
системата от цели на организацията.

- Изпълняваните проекти представляват отго-
вор на промени във външната  и вътрешната среда
(потребителско търсене, конкурентно поведение,
необходимост от усъвършенстване на системата за
управление и др.).

- Ефективността на работата на проектния
екип зависи в голяма степен от компетенциите на
неговите членове и добрите комуникации между
тях, както и от качеството на координацията и кон-
трола от страна на ръководителя на проекта.

- Времето, качеството и бюджетът на проекти-
те са основните индикатори за оценка на тяхното
успешно изпълнение.

- Съществуват редица рискове, които застраша-
ват тяхната работа (слаба мотивация, страх от оча-
кваните промени, неефективно взаимодействие
между проектния екип и останалите сътрудници
на организацията и т.н.).

Успешното изпълнение на проектите изисква
да се направи задълбочен анализ на факторите, ко-
ито подпомагат процеса на изменения и на тези,
които го затормозяват. В тази връзка е целесъоб-
разно да се отговори на редица въпроси:

- Кой подкрепя процеса на изменения в органи-
зацията и с какви ресурси и влияние в тази насока
разполага?

- Кой е срещу промяната и какви действия се
очаква да предприеме?

- Има ли лица, които в момента се държат ко-
лебливо, но при определени обстоятелства биха
променили своето поведение както в посока на
подкрепа на измененията, така и да засилят своята
отрицателна нагласа?

- Какви други дейности и проекти имат отно-
шение към разглеждания проект за промяна?

- Каква обща оценка може да се даде на подкре-
пата за конкретния проект на базата на проведения
анализ на полето на силите?

Наред с това специално внимание трябва да се
отдели на целите, които се постигат чрез разработ-
ването и изпълнението на конкретния проект. Важ-
ни задачи, които се решават посредством разработ-
ваните проекти, са: преодоляване на възникващи
проблеми, използване на възможности за успешен
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бизнес, постигане на системата от цели, стимули-
ране на промяната в организациите. Следователно
важна особеност на проектите е обстоятелството,
че те представляват средство за стимулиране на
промяната в организациите.1 Особено внимание за-
служава прегледът на хората, включени в проекта,
и на методите, които ще се използват при неговото
изпълнение. Особено важно е да се направи
възможно участието на онези лица, които са в най-
голяма степен засегнати от извършваните проме-
ни. 

Най-често допусканите грешки при осъщест-
вяване на промените според Дж. Котер са: 2

1. Липсва пълна информираност относно спеш-
ния характер на промените.

2. Не се създава достатъчно силна коалиция,
която да ръководи измененията.

3. Сътрудниците на организацията не се запо-
знават в задоволителна степен с очакваните резул-
тати от осъществяваните промени.

4. Не се отстраняват препятствията за новите
виждания, свързани с промяната.

5. Липсва систематическо планиране с цел по-
стигане на краткосрочни победи.

6. Победата се обявява сравнително рано.
7. Измененията не стават съставна част от кор-

поративната култура.
Успешното овладяване на промяната е свърза-

но с правилното разбиране на нейната същност.
Като правило промените имат нелинеен характер,
т.е. трудно могат да се зададат тяхното начало и
край в процеса на запазване на равновесието меж-
ду ред и хаос. От друга страна, успешното осъще-
ствяване на дадена промяна предизвиква
извършването и на редица други, като в много слу-
чаи е целесъобразно да се разработят няколко сце-
нария с цел намаляване на риска и повишаване на
ефективността на вземаните управленски реше-
ния. При това е необходимо инициативата за про-
мяна да се направлява както отдолу нагоре, така и
отгоре надолу с оглед по-добрата мотивация на
сътрудниците и гарантирането на целенасоченост
в процеса на управление на промяната в организа-
цията. В крайна сметка определящи за успеха на
провежданите изменения са готовността за промя-
на и адаптивността на всеки член на организация-
та, както и прилагането на надеждна система за

оценка на приноса на персонала в процеса на по-
стигане на общоорганизационните цели.

Овладяването на промяната налага добро по-
знаване на т. нар. "парадокс в дейността на ръко-
водството на организацията", свързан със създава-
нето на баланс между следните групи дейности:3

- дейности по приспособяване към настоящите
условия;

- осигуряване на стабилност;
- стимулиране на промените;
- настройване към бъдещите промени.
В тази връзка успешното овладяване на промя-

ната зависи в голяма степен от ефективността на
комуникациите в организацията, тъй като хората в
нея се явяват едновременно обект и субект на
осъществяваните организационни изменения. Ед-
на от главните причини за неуспеха на редица про-
мени е страхът като естествена психологическа ре-
акция: страхът от неизвестното, от евентуалната
загуба на работното място, от промяната на клима-
та в колектива, от невъзможността за приспособя-
ване. Всичко това е породено от недостатъчната
разяснителна работа по отношение на целите,
пътищата и резултатите, които са свързани с пла-
нираната промяна в организацията.

Преодоляването на подобен род бариери е
възможно посредством изграждането на гъвкава
система от ефективни комуникации в организаци-
ята, които позволяват своевременно да се даде от-
говор на широк кръг въпроси:

- Кои са причините, които налагат необходи-
мостта от провеждане на промяна?

- Какви цели се очаква да бъдат постигнати в
резултат на осъществяваните организационни из-
менения, за да бъдат те "прозрачни" за колектива?

- Какви методи ще бъдат прилагани с оглед ус-
пешното осъществяване на промените?

- Какво отражение ще имат измененията върху
всеки сътрудник на организацията и в тази връзка
нуждае ли се той от емоционална подкрепа в про-
цеса на адаптиране към новото.

Отговорът на тези въпроси е свързан с отчита-
нето на редица обстоятелства. На първо място про-
мените се възприемат по различен начин от лица-
та, които се намират на отделните йерархични ни-
ва в организацията поради различния обем инфор-
мация, с която разполагат, и различното й разбира-

1.http://www.project.bg/documents/BEF_Presentation_AA.pdf, с. 4 - 5.
2.Kotter, J. P., Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review, 73(2), (March-April 1995),
pp. 59 - 67.
3.http://www.management.com.ua/ct/ct028.html.
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не и тълкуване. На второ място в редица случаи е
полезно да се проведат срещи за допълнително
разясняване на причините, които пораждат необхо-
димостта от изменения. По този начин нараства
доверието на колектива и неговата съпричастност
към целите и задачите, свързани с осъществяване
на промените и цялостното функциониране на ор-
ганизацията. Изграждането на ефективна система
за комуникации ограничава съпротивата срещу
промени, но не може да я ликвидира напълно.

В рамките на научно изследване бяха проучени
процесите на промяна в проектно - ориентираните
организации с различен вид основна дейност: про-
изводство на стоки (18,2%), транспорт (12,1%), ус-
луги (39,4%), външна търговия (18,2%) и друго
(12,1%) и с различен дял на чуждестранно участие.
От тях 18,2% са организации с брой на заетите ли-
ца между 11 и 50 човека; в 33,3% от тях са заети
между 51 и 100 човека; 30,3% са организации с
брой на заетите между 101 и 250 души, като в ос-
таналите 18,2% са заети между 251 и 500 души.

Проектноориентираните организации са под-
ложени на разнообразни промени. От една страна,
тези изменения са вътрешни, т.е. в рамките на
портфейла от проекти, който изпълнява съответна-
та организация. От друга страна, много често про-
ектноориентираните организации участват в
съвместни проекти с други организации и по този
начин интегрират своите усилия за постигане це-
лите на съответните проекти. Именно сложният
комплекс от задачи, които се решават в рамките на
проектно-ориентираните организации, извежда на
преден план необходимостта от разработване на
ефективна стратегия с оглед на тяхното дългосроч-
но възходящо развитие. В тази връзка императивен
характер придобиват въпросите на обучението на
хората в проектноориентираните организации в
редица направления: работа в екипи, гъвкавост,
адаптивност, усет към новото и непрекъснати ино-
вации, ефективни комуникации, готовност за по-
емане на риск, балансирано развитие на организа-
цията с акцент върху резултатите и стратегията и
др.

Изследването на практиката в областта на уп-
равлението на промяната в проектно - ориентира-
ните организации обхваща процесите на осъщест-
вяване на промяната в тях и на тази основа се оце-
нява поведението на сътрудниците спрямо раз-
глежданите сложни и нерядко противоречиви про-
цеси.

Резултатите от проведеното изследване
потвърждават съществената особеност на проект-

но - ориентираните организации, а именно наличи-
ето на процеси на интензивни промени в тях и ком-
петенции за тяхното в голяма степен ефективно на-
правляване (48,5 % от анкетираните лица
потвърждават факта, че в техните организации
правилно се избира моментът за промяна. Повече
от 40 % от запитаните са на мнение, че е налице яс-
на визия за бъдещето на основата на осъществява-
ните изменения. Повече от 50 % от анкетираните
мениджъри потвърждават наличието на ресурси и
подходящи графици за успешно провеждане на
планираните промени и конструктивно привлича-
не на сътрудниците на страната на промяната).

В условията на непрекъснати изменения воде-
ща е ролята на ръководителите за успешното про-
веждане на промяната в проектно - ориентираните
организации. (В над 51 % от отговорите е
потвърдено, че ръководителите са отворени за про-
мяна и поемат пълната отговорност за нея. Над 30
% от анкетираните лица изтъкват високото качест-
во на осъществяваните изменения, както и наличи-
ето на подходящ мениджърски инструментариум
за стимулиране на инициативността на сътрудни-
ците).

Може би процесите на промяна ще са по-безбо-
лезнени и ефективни, ако служителите в проектно-
ориентираните организации са в по-голяма степен
информирани за състоянието на организацията и
получавания отговор от страна на групите на вли-
яние върху тях. (Едва 21,2 % от анкетираните лица
оценяват като редовна и задоволителна по обем
своята информираност за резултатите от развитие-
то на организацията, в която работят). Това, от своя
страна, ще доведе до по-голяма готовност на
сътрудниците за промяна с оглед повишаване на
конкурентноспособността на организацията. (Като
неблагоприятен може да се отчете фактът, че едва
24,2 % от запитаните дават изцяло положителен
отговор на посочения въпрос).

Изследването потвърждава, че около 20 % от
сътрудниците в проектно - ориентираните органи-
зации демонстрират своята пълна подкрепа за про-
мяната. Този дял е по-голям в сравнение с тради-
ционните организации предвид естеството на ра-
бота в избрания обект на анализ и начина на под-
бор и мотивация на персонала. Определящи за мо-
тивационните програми на ръководителите в про-
ектно - ориентираните организации са степента на
постигане на целите, спазването на сроковете на
проектите и бюджетните ограничения, докато за
сътрудниците от съществено значение са степента
на постигане на планираните резултати и икономи-
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ята на труд. На тази основа особено важно е ефек-
тивното разпределение на премиалните фондове
на отделните проекти, както и непрекъснатото
усъвършенстване на прилаганите мотивационни
програми в организациите.

В заключение трябва да се подчертае, че про-
мените представляват съществен елемент от раз-
витието на проектно - ориентираните организации,
които налагат непрекъснати изменения в поведе-
нието на хората и подходите за управление. Тяхно-
то успешно осъществяване е невъзможно без до-
бра професионална подготовка на персонала, него-
вата активна подкрепа и готовност за адаптиране
към новите условия. В тази връзка особено полез-
но е изграждането на ефективна информационна и
комуникационна система. По този начин организа-
цията осигурява гъвкавост в своето поведение в
условията на комплексност на средата, растяща со-
циална отговорност, усложнени връзки и зависи-
мости чрез максимално използване на силните
страни на организацията, засилване на доверието в
нея и непрекъснато обучение и усъвършенстване.
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Управление на
творчеството
като
конкурентно
предимство
Цанка М. Златева
Технически Университет
Габрово

Управлението на човешките ресурсите, на
работните групи и на хората като цяло ви-

наги е изисквало творчески подход. Съвременният
мениджър трябва да притежава множество качест-
ва и умения - добра професионална подготовка,
висока степен на отговорност, инициатива, гъвка-
вост и способност незабавно да се ориентира и
адаптира в бързо променящата се и силно дина-
мична бизнес среда. Способността да се решават
нестандартно проблемите е едно от основните и
може би най-необходимото качество на ме-
ниджъра. Лишеният от тази способност ръководи-
тел в най-добрия случай може да осъществява кон-
тролни функции в еволюционното развитие на
ръководената от него организация, но той не е спо-
собен да я изведе на конкурентна позиция спрямо
останалите участници. Не по-малко важно е уме-
нието на мениджъра да може да осъществи добър
подбор и организация работата на талантливи кад-
ри, да създаде творческа атмосфера в ръководения
от него колектив, да ориентира своите подчинени
да търсят оригинални решения на възникналите
проблеми.

Творческият подход е изключително важен
особено когато след достигане на желаните резул-
тати е необходимо да се намерят съвършено нови
идеи, решения, методи и подходи. Творчеството е
конкурентно предимство, когато надскача грани-
ците на проблема и генерира идеи, които излизат
от обичайно приетите рамки, за да ревизира изпол-

званите методи и подходи и да осигури стабилност
на гребена на  технологическото развитие и ожес-
точената конкуренция. Икономическият живот се
характеризира с бурни внедрения на нови и нови
информационни и комуникационни технологии,
както и иновации във всички сфери на науката и
бизнеса. Без непрекъснати иновации не може да се
просъществува на съвременния пазар и по този на-
чин иновациите се налагат като важно средство за
обезпечаване стабилността на бизнес функциони-
рането, поддържането на високи темпове на иконо-
мически ръст и конкурентоспособност. 

Разработката и внедряването на нововъведения
в дейността на организацията в повечето случаи
водят до радикални изменения в процеса на управ-
ление. В последните години с ускорени темпове се
разви и иновационният мениджмънт. Той включва:
управление на процеса за създаване на нови зна-
ния, формиране на обновената форма на бизнеса,
развитие и използване на творческия потенциал на
създателите на новостите, практическо усвояване
на нововъведенията, включвайки социалните и
психологическите аспекти управление на органи-
зации, работещи с висока доза на риск, или фирми,
специализирани в създаването на нови сегменти на
пазара и др.

Съществуваше убеждението, че иновационни-
ят мениджмънт е способен да реши сложната зада-
ча с обезпечаване хармонизацията в развитието на
науката, производствата и социалните процеси в
условията на научно-техническата революция.
Последвалият ход на събитията доказа, че
конкурентността вече не трябва да се търси във
материалните и финансови ресурси, а в една по-
дълбока и изобилстваща с лабиринти и
непредсказуеми обрати ниша, която се образува
във връзка с обръщането към творчеството на
човека, към потенциала на неговите способности,
които в конкретен момент могат да бъдат
реализирани.

Управлението на творчеството е свързано с
проблемите по управление на човешките ресурси,
които се отнасят към неподдаващите се на точни
формализации предметни области и се подчиняват
на динамични критерии на целеполагането. Твор-
ческият мениджмънт се използва, когато новият
интелектуален продукт не може да бъде еднознач-
но признат за продукт на отделната личност, а се
счита за резултат от дейността на целия творчески
колектив. Творческият мениджмънт трябва да
предостави и въведе в действие нови, добре обос-
новани и психологически по-съвършени методи за
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подготовка на изходната информация за ръководи-
тели, вземащи управленски решения. Една от труд-
ностите тук идва от изключително големия обем
изходна информация и отчитането на спецификата
на отделните мениджъри, вземащи решения, както
и характера на тяхната дейност. Способите и фор-
мите на проявление и оптимизация на изменение
на потенциала на личността, участваща в процеса
на създаване на интелектуалния продукт, се бази-
рат на нагласата за творческо мислене и търсене на
нови подходи в решаване на все по-сложни задачи
в управлението на организацията.
Основните аспекти на управлението на творчест-
вото се свързват преди всичко с иновациите и но-
вовъведенията. Проблемите на управлението на
творчеството организационно се обвързват с чо-
вешките ресурси и се появява необходимостта от
създаване на временни творчески колективи.

Управлението на творчеството се базира на:
- истински ефективното творчество изисква

всестранно проникване в същността на разглежда-
ната предметна област;

- творческият подход е свързан с отказ от нало-
жилите се стереотипи, догми, щампи;

- отказът от стереотипите и догмите не е по аб-
солютна стойност. Решението трябва да бъде стро-
го рационално, обмислено и с преценен риск;

- организационните и волевите управленски
мерки е невъзможно да възпитат човека-творец, но
науката за творчеството помага на човека да овла-
дее по-мощен и съвършен инструментариум за
своята необикновена дейност, по-бързо и пълно да
разкрие своя природно заложен потенциал.

Управлението на творчеството преследва кон-
кретни и точно определени цели, като най-важните
от тях са:

- оценяване на творческият потенциал на лич-
ността в зависимост от условията /особености на
предметната област, конкретната ситуация, нали-
чието на трудности и др./;

- формиране на творческа атмосфера в колекти-
ва, създаване на традиции, отличаване на неформа-
лен лидер, конкретно разпределение на ролите и
задачите;

- създаване на група експерти, чиято задача е
оценяване на инициативните предложения за
усъвършенстване на бизнеса;

- създаване на творческа група от хора, проявя-
ващи способности към групов творчески процес;

- формиране на доминираща мотивационна по-
становка, ориентираща и предразполагаща персо-
нала към търсене на пораждащите проблема при-

чини и намиране на варианти и възможности за ре-
шение на трудностите.

Ефективното използване на човешките ресурси
в организацията определя способността на ръко-
водството да обезпечи оптимално управление на
творчеството на персонала. Доколкото процесът на
творчество в труда може да има индивидуален и
колективен характер, трябва да се анализират тези
два подхода. Потребността от съзидание е един от
най-важните и устойчиви инстинкти на всеки чо-
век, проявяваш се в необходимостта и стремежът
да се създаде нещо ново, по-добро, по-красиво.
Между творческите усилия на човека и достигане-
то на лично удовлетворение има пряка връзка и за-
това хората възприемат изобретенията и стремежа
към обновление като едно от най-приятните неща.
Творческият процес помага на хората да разкриват
нови, неподозирани за тях самите възможности и
да откриват в себе си "резерви", които им дават
допълнителни сили. 

Практиката убедително доказва, че отделната
личност е способна да се справи с творческа рабо-
та над определена малка задача, но когато проб-
лемът стане по-голям и по-сложен, е целесъобраз-
но създаването на творчески колектив. Способ-
ността за самостоятелно осъществяване на широко
мащабни проекти не се снижава от ограниченост-
та на интелектуалните възможности, а за нея са не-
обходими ентусиазъм, одухотвореност, мотивация,
които се постигат обикновено при работа в екип.
За да бъде по-ефективна работата на екипа, трябва
първоначално да бъдат оценени и забелязани ин-
дивидуалните способности на всеки един член на
групата. Така също те трябва да знаят и приноса на
всеки един поотделно за достигането до общата
цел.

Максималният успех обезпечава равновесието
на уменията и способностите. От особена важност
за успеха на екипа е ръководителят, защото той
трябва да се стреми да сформира изобретателна и
балансирана група, в която ще се представят уме-
ния, способности, таланти и съчетания на различ-
ни човешки характери. Тук трябва да се отбележи
също, че крайният резултат зависи не от сбора на
всички знания и умения, притежавани от членове-
те на групата, а от ефекта на тяхното мултиплици-
ране. Това превръща управлението на творчеството
на колектива в сложна и не лека задача за ме-
ниджърите, която е свързана със специфични проб-
леми. Затова на творческата група трябва да се по-
стави точна цел, а стойността на достигнатия ре-
зултат може да се измери само с крайния резултат. 
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Творческите групи трябва да имат възможност
да комуникират свободно с външната и вътрешна-
та среда, да разполагат с необходимата обработена
и систематизирана информация.

Основна задача на мениджъра е не предложе-
ние на готови отговори, а идентификация на проб-
лема и поставяне на цели и решения за ефектив-
ността на бизнеса. Затова не е необходимо той да
бъде отлично ерудиран, а да притежава следните
качества: 

- способност да се самоуправлява; 
- развитие на собствените навици и стремежи

към творческа дейност; 
- умение да цени творческия подход в другите

хора; 
- подготвеност за неопределеността в бизнес

средата; 
- увереност в своите творчески способности; 
- упоритост при изпълнение на поставените за-

дачи; 
- способност да се бори с остарелите традиции; 
- търсене на начини за избягване на стресови

ситуации; 
- потребност от изменения; 
- усет да не се пропускат открилите се възмож-

ности; 
- способност бързо да се схваща същността на

новите идеи; 
- предпочитание към новаторските решения; 
- способност ефективно да се управляват твор-

чески групи, като се подсилва и развива не-
прекъснато техния потенциал; 

- да поощрява свободното изразяване на лично-
то мнение и да предизвиква дискусии; 

- умение да се учи от собствените и чуждите
грешки; 

- да поема претеглен риск и др.
За да се усъвършенства управлението на твор-

ческият потенциал на всеки сътрудник от колекти-
ва на организацията при съвременните условия,
трябва да се решат множество задачи, някои от ко-
ито могат да бъдат:

- постоянно разширяване на творческия потен-
циал и развитие на способностите за изготвяне на
нетрадиционни решения и да се премине от репро-
дуктивна система на обучение към творческа
(проблемна и целева);

- обобщаване и систематизация на богатия опит
за оптимизация на приетите управленски решения
в икономическата и организационната сфера;

- стремеж към разкрепостяване и отпускане на
хората в работата им в колектива;

- насърчаване на оригиналността, своеобраз-
ността и необичайността в предлаганите идеи.

Творческият подход в решаването на организа-
ционните проблеми се налага като обективно необ-
ходим. В процеса на творческото решаване на
проблемите могат да се откроят следните етапи:

1. Идентификация и изучаване на проблема. 
2. Дефиниране на целите.
3. Избор на най-добър вариант.
4. Планиране на нововъведенията.
5. Обратна връзка и анализ.
6. Определение и практическа реализация на

резултатите.
Творческата личност съчетава в себе си проти-

воположни черти: сериозност и шеговитост;
привързаност към традициите и бунтарство; уве-
реност в себе си и скромност; поемане на риск и
предпазливост; действен характер и склонност
към размишления; фантазия и реалистичност. По-
добна личност се отличава с нестандартен подход
към решаване на проблема и необичайни съжде-
ния. Творческите личности обикновено не уважа-
ват авторитетите. Те не робуват на съображения за
престиж и не се вълнуват от мненията на околните. 

Тези характеристики на творческата личност
предопределят важността от съблюдаване принци-
пите при подбора на творчески кадри. Подходящо
е да се ангажират специалисти, които:

- проявяват любознателност и се допитват до
по-опитни колеги или специалисти;

- проявяват гъвкавост и откритост при възпри-
емането на нова информация;

- могат да видят проблема там, където другите
не го забелязват, и да го формулират точно;

- проявяват висока чувствителност към по-
требностите, забелязвайки ги по-рано от други-
те;

- способност да свързват и обединяват различ-
на информация в неочакван образ;

- силна мотивация и емоционална увлеченост в
това, с което се занимават;

- склонни към решаване на проблеми, а не към
усвояване на нови факти и явления;

- ориентирани към постигане на целите, а не
към примирение с една или друга методика;

- не е задължителен висок интелект, защото хо-
рата със средни интелектуални способности при-
тежават порой от големи творчески възможности.

Въпреки, че по принцип голяма част от творче-
ския потенциал е придобит по рождение, развити-
ето на творческите способности на служителите
днес е една от първостепенните задачи в управле-
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нието на персонала. Проучване на учени от уни-
верситета в Джорджия, САЩ, доказва, че творчес-
ките възможности могат да бъдат тренирани. На
основание на предложените тестове те определят
три обобщени показателя за мисловна дейност -
беглост, оригиналност и степен на детайлизация.
Колкото по-ярко са изразени тези показатели, тол-
кова по-високо се оценяват творческите заложби
на личността. При висшето ниво на мисловност си
взаимодействат интелектуални, волеви и  емоцио-
нални функции. Владеенето на тези процеси може
да се тренира и стимулира с помощта на педагоги-
чески методи, които удовлетворяват следните из-
исквания:

- съдействат за преход от обичайното състоя-
ние на съзнанието в необичайно за кратко време;

- способност да възбуждат взаимодействие
между интелектуални, волеви и емоционални
функции;

- могат да обезпечат реалистично стълкнове-
ние с проблема.

Повишената продуктивност на умствената дей-
ност се способства и от начина на живот - стил на
живот, а именно определяне режима на работа, по-
чивка, хранене, сън и др. Тук могат да се регламен-
тират:

- рационално и пълноценно хранене;
- рационален режим на труд и почивка;
- интензивна умствена работа;
- периодическо използване на екстремални ус-

ловия в умствената работа.
В болшинството от последните научни изслед-

вания по въпросите на управлението на човешките
ресурси и на персонала се застъпва тезата, че чо-
вешките ресурси и човешкият фактор са конку-
рентно предимство за организацията като носите-
ли на знания, опит, интелект, професионални уме-
ния и заложби. Творчеството е част от конкурент-
ните способности на човека и затова всяка органи-
зация трябва да направи всичко възможно, за да
стимулира този процес. 

Като първа крачка при създаването на творче-
ска атмосфера в организацията може да се при-
еме олекотяване на структурата на организацията
и премахване на излишни звена - това ще напра-
ви организацията по-гъвкава и способна да
поддържа индивидуална автономия и инициати-
ва. За реорганизация на работната обстановка с
цел поощряване на творчеството може да се
използват следните идеи:

- приветствайте и поощрявайте различните
мнения;

- дайте възможност на творчески и новаторски
настроените служители да вземат участие при взе-
мането на решения;

-  променете схемата на израстване в организа-
цията, за да може доказалите се хора да заемат за-
служеното от тях място;

- признавайте успехите на служителите и ги
възнаграждавайте достойно;

- предоставете повече свобода на своите
сътрудници;

- насърчавайте обмена на информация и мне-
ния между отделните сътрудници и колективи.

От казаното до тук следва, че съвременното уп-
равление е пронизано от творчеството и без него е
невъзможно. Управлението на творческите проце-
си има все по-голяма и нарастваща роля в потреб-
лението на човешките ресурси. Това налага пови-
шение на качеството на вземаните управленски ре-
шения и тяхната интензификация на всички нива
на управление. 

Прилагането на управлението на творчеството
открива допълнителни възможности, благодарение
на които всяка управленска система ще излезе на
качествено нова степен на научност, логичност, ор-
ганизираност. В тази връзка системата за управле-
ние на човешките ресурси навлиза в нова фаза на
развитие, където следва да се очакват нови и инте-
ресни иновации, преди всичко в постиженията на
творчеството на човека.

В заключение могат да се направят следните
изводи:

1. В началото на новото хилядолетие най-цен-
ният ресурс за всяка организация, определящ про-
изводството и икономиката, е човекът.

2. За да се използва ефективно човешкият по-
тенциал, е необходима подходяща мотивация.

3. Системата от мотиви, въздействащи на ефек-
тивността от труда, се изменя бързо и радикално.

4. Мотивационната система във всяка органи-
зация е своеобразна, изгражда се в съответствие с
конкретните условия и характеристики.

5. Характерна тенденция е излизането на пре-
ден план на необходимостта от нематериални, а со-
циални, етически и психологически потребности.

6. Най-добрата мотивационна система е тази,
която е направена за конкретния сътрудник спо-
ред неговите индивидуални характеристики и по-
требности.

7. В пазарно развитите страни действието на
мотивационния мениджмънт е за периода на целия
жизнен цикъл на човека.

8. В пазарно развитите държави има широкооб-
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хватен опит за мотивация на хората за постигане
на високи резултати и повишаване на конкуренто-
способността на производствата и на бизнеса като
цяло, а творческите промени в нашата страна мо-
гат да дадат огромно предимство и значително по-
добро и ефективно използване на трудовите, мате-
риалните и финансовите ресурси.
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Информационна
ефективност на
комуникационните
канали
Д -р Николай Палашев
Специализирано висше училище
по библиотекознание и
информационни технологии

Восновата на разбирането за оптималното
решаване на кризи в днешната модерност

е постигането на информационна ефективност.
Модерните корпоративни комуникации са в състо-
яние да осъществяват своята дейност само и един-
ствено при наличие на ефективни комуникацион-
ни канали. Липсата на комуникационен канал оз-
начава, че всъщност липсва както среда, така и ус-
ловия за осъществяване на комуникация. По своя-
та същност те представляват корпоративно кому-
никационната инфраструктура и на практика мате-
риализират корпоративно комуникационната стра-
тегия и тактика. В този смисъл комуникационните
канали, от гледна точка на модерността, представ-
ляват елемент от корпоративно комуникационната
политика. Тяхното основно предназначение е да
гарантират и материализират комуникационните
отношения и намерения на субектите, които ги ек-
сплоатират.

Структурата на комуникационните канали се
изгражда на основата на класическата формула за
комуникация (Клод Шенън), а именно: изпращач
на информация - кодиране на информацията - де-
кодиране на информацията - получател на инфор-
мацията. Реалиите, при които тази структура се
осъществява, може да се разгледа според характе-
ристиките на т.нар. "стари демокрации" (Онези де-
мократични системи, които са характерни за За-
падна Европа и САЩ) и "новите демокрации" (де-
мократичните системи, характерни преди всичко
за страните от Югоизточна Европа). При "старите"

демокрации основните характеристики са устано-
веност на демократичните правила и норми; срав-
нително установено социално статукво на хората;
стабилност на партийната система; сравнително
ясна ценностна система; развита медийна система
и ясно установено място в обществената система
на медиите. Характеристиките на "новите демо-
крации" са: неустановеност на демократичните
правила и норми; лабилно социално статукво на
хората и значителни амплитуди между бедни - бо-
гати; динамично развиваща се партийна система;
неустановена ценностна система; развиваща се ме-
дийна система и медии. Спецификата на посочени-
те характеристики пряко влияе върху изграждане-
то на комуникационните канали. В този контекст е
необходимо да се разглежда и проблемът за струк-
турата комуникационните канали.

Структурата на комуникационните канали има
две нива:

Културологично-психологично и технологично-
техническо. Във всеки момент от действието на
комуникационните канали тези две нива са в пряко
взаимодействие и влияние едно спрямо друго.
Липсата или недостатъчността на даден техен еле-
мент води до реална неефективност на самите ко-
муникационни канали.

Културологично-психологично ниво.
Това ниво на структурата на комуникационни-

те канали обхваща елементи, които действат върху
формиране на нагласите и корекция на тезите, явя-
ващи се основополагащи за поведението на субек-
тите, използващи даден комуникационен канал.
Тези елементи са следните:

- Ценностите, възприети от субектите. Тук е
необходимо да се отбележи, че двата важни момен-
та са - възможностите на ценностите да бъдат ко-
оптирани и готовността на самите субекти да при-
емат кооптирането като задължително условие за
уфективна комуникация. 

- Морално-етичните норми. Въпросите за сво-
бодата, съвестта, призванието, надеждата, вярата,
чувствителността, откритостта и уважението са те-
зи, които тук са от кардинално значение за кон-
кретното отношение спрямо морала и етиката и
рамките на онази норма, която е поносима за сами-
те субекти.

- Доверието между субектите. Като елемент
от структурата  на комуникационните канали дове-
рието не трябва да се разглежда по принцип. То е
конкретно, базирано на конкретни и материализи-
рани комуникационни основи. Наред с това харак-
терно е и това, че тъканта му се изгражда постоян-
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но, през цялото време, през което комуникацион-
ният канал действа.

- Способността да се преодоляват негативни-
те мисли и оценки. Тук от изключително важно
значение е да се съобразява фактът, че понякога
различията в отношението към един проблем,
събитие или ситуация може да доведе до непра-
вилна оценка на един субект спрямо друг. В този
смисъл е погрешно оценката да се базира върху
анализа на обстоятелствата. В такъв случай се на-
блюдава ефектът на неразбирането, който
всъщност е в основата на това да се дадат негатив-
ни оценки или да се мисли негативно за "другия"
субект. Способността да се преодолява негативиз-
мът е възможна единствено ако се възприеме прин-
ципът "Различен е, но като цяло оправдава моите
очаквания и надежди".

- Конкретност на общуването. При този еле-
мент от особена важност е намирането на форму-
лата, която дава възможност идеята или тезата да
намери своите конкретни измерения. Те не само
трябва да са изразени с ясни и точни изразни сред-
ства, а да внушават конкретика, гарантираща по-
зиция.

Структурата на комуникационните канали по
отношение на разгледаното по-горе ниво е дина-
мично променяща се. Или с други думи, механиз-
мите и методиката на корпоративните комуника-
ции са в състояние да коригират, обогатяват и
трансформират параметрите на разгледаните еле-
менти. 

Технологично-техническо ниво.
Това ниво на структурата на комуникационни-

те канали обхваща елементи, които осигуряват ма-
териализирането на комуникацията по отношение
на комуникационните канали. Ето кои са тези еле-
менти:

- Реалното и материализирано присъствие на
субектите, използващи комуникационния канал.
Не е евъзможно да съществува комуникационен
канал, ако си представим, че някой от субектите е
имагинерен. В този смисъл от особено значение е
наличието на материализираната идентификация
на субекта.

- Наличие на необходимите технически сред-
ства. Едва ли може да има представа за каквато и
да е комуникация, ако липсват материалните сред-
ства за това. Под материални средства е необходи-
мо да се разбира: система от материализирани
форми на образите и символите, техническите
средства за предаване и приемане на съобщения
(печатни издания, радио, телевизия, интернет, те-

лефон и т.н.) и технологичните системи, които оси-
гуряват ефикасността на техническите средства.

- Универсални механизми за кодиране и декоди-
ране на информацията. И тук, едва ли би могло да
се очаква осъществяване на комуникация, ако не е
налице универсалност на онези механизми, чрез
които единият субект кодира информацията, която
изпраща, а другият я декодира, когато я получава.
Основната характеристика на тези механизми се
състои в предварителната договореност между су-
бектите, че те са автентични както за едната стра-
на, така и за другата. Един от преобладаващо при-
етите за автентичен механизъм е езикът. 

- Задължително използване на информацион-
ните конструкции. Независимо от това, че самите
информационни конструкции могат да се различа-
ват една от друга от гледна точка на конкретната
комуникационна ситуация, те са устойчиви и по-
стоянни по отношение на основната си характери-
стика - организация на информационните форми.
Именно в този смисъл информационните кон-
струкции е необходимо да се разглеждат като еле-
мент на технологично-техническото ниво на кому-
никационните канали.  

- Задължително използване на комуникацион-
ните модели. И този елемент се характеризира с
устойчивост и постоянство по отношение на кому-
никационната материализация. Без значение какъв
точно комуникационен модел ще бъде избран за
конкретния случай, то евентуалната му липса ще
доведе до невъзможност да се изгради самия кому-
никационен канал.

- Използване на знанието за медийната техно-
логия. Технологията, която използват медиите, е
специфична, поради това че техният краен продукт
представлява компилация между израза на инте-
лектуалния труд на журналистите и този на мате-
риалните носители на информацията (хартия, лен-
та, ефир, компютърен диск, интернет простран-
ство и т.н.). В този смисъл знанието за медийната
технология е от особено значение за това комуни-
кационният канал да е в синхрон с разпростране-
нието на информацията в медийното простран-
ство. А както е известно, модерното информацион-
но общество е немислимо без наличието и участи-
ето в обществената комуникация на медиите.

По отношение на структурата на комуникаци-
онните канали разгледаното технологично-техни-
ческо ниво се характеризира като статично. Еле-
ментите на това ниво не подлежат на промяна и ко-
рекция по отношение на тяхната същност.

Един от най-съществените аспекти от пробле-
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матиката на комуникационните канали е проявле-
нието им в условията на криза и съответно в кри-
зисна ситуация. Преди всичко тук става въпрос за
степента на възможност при условията на комуни-
кационния канал да се кодира и декодира екстре-
малността при комуникация. Ако се приеме, че ек-
стремалността сама по себеси представлява декла-
риран отказ от участие в норма в обществения жи-
вот, то комуникационната екстремалност пред-
ставлява отказ от приемане на нормите на обще-
ствената комуникация.

Като се има предвид казаното, ето какво пред-
ставлява спецификата на комуникационен канал
при криза:

- Максимално разширяване на пропусквателни-
те комуникационни възможности на комуникаци-
онния канал. Даването на достатъчно широка ко-
муникационна територия прави възможно насища-
нето на информационното пространство с до-
статъчно количество информация. По този начин
се отнема значителна част от действието на кому-
никационната екстремалност, често пъти използва-
ща нерегламентирани комуникационни подходи,
начини и форми. Лансираната информация е
задължително да бъде под контрола на оторизира-
ни лица, представляващи на практика корпоратив-
ният субект, в ролята му на излъчващ информация.
Изключително важен момент тук е присъствието
на публична отчетност за действията на субекта.
Тя гарантира поддържането на доверието между
субектите, използващи конкретния комуникацио-
нен канал.

- Елеминиране на статуквото "Единствен из-
точник на информация". Често пъти при криза ек-
стремалността на комуникацията се поддържа и
повишава тогава, когато излъчваната и лансирана в
публичното пространство информация идва от
един единствен източник. Преди всичко е наруше-
на обективността спрямо действителната ситуация
или факт, а това неминуемо води до грешни пре-
ценки и съответно до неправилни действия от
страна на корпоративните субекти. Преодоляване-
то на тези проблеми е решимо чрез използване на
възможностите на комуникационните канали да
усвояват достатъчно информация, стига нейното
количество и качество да съответства на възмож-
ностите за възприемане от страна на субектите. В
този смисъл е и възможността да се припознаят ня-
колко източника на информация. Това фактическо
положение отнема възможността информацията да
се интерпретира единствено според мисленето, на-
гласите и интересите на досегашния "единствен"

източник. Като резултат, комуникационната екс-
тремалност губи капацитет и съответно е възмож-
но да бъде овладяна. Наред с това друг важен мо-
мент тук е корпоративният субект да създаде соб-
ствен информационен източник. Задължителните
условия са контролът върху излъчваната информа-
ция и достатъчната й достоверност.

- Обосноваване на информацията и комуника-
ционните действия, чрез измеренията на ценност-
ната система.    Комуникационната екстремалност
се развива на основата на ниско стойностни ценно-
сти. По дефиниция те са лесно възприемчиви и до
голяма степен атрактивни. Във всеки случай обаче
не могат да се съизмерват с онези общоприети и
общовалидни ценности, които са и основополага-
щи за познатата ни европейска модерност. Тук дей-
ствието на комуникационния канал е необходимо
да се обоснове преди всичко със стойностите на
духовността. Привличането на авторитети в облас-
тите на политологията, психологията, културоло-
гията, изкуствата, образованието е задължително
условие, за да се постигне тази обоснованост. Чрез
тяхното участие е възможно да се осъществи и
един специфичен контрол на информацията по по-
сока на неглижиране на приетите от комуникаци-
онната екстремалност ниски ценностни стойности. 

- Изграждане на комуникационни бариери пред
източниците на комуникационната екстремал-
ност. Във всеки случай ще е нереалистично да се
смята, че една добре изградена и проведена корпо-
ративно комуникационна политика ще е до-
статъчно условие за преодоляването на комуника-
ционната екстремалност и съответно преодоляване
на възникналата криза. Изграждането на комуни-
кационни бариери се осъществява чрез провежда-
нето на комуникационно информационни меро-
приятия, насочени срещу достъпа на информация
и до информация от страна на създаващия кризис-
ната ситуация (съответно на източника на комуни-
кационната екстремалност). В случая не става
въпрос за нарушаване на правото на информация и
свободата на словото. Става дума за задължителен
контрол и моделиране на информационните маси-
ви, което да гарантира самото функциониране на
комуникационните канали.

- Моделиране на медийното поведение.  Тук
преди всичко става въпрос за ефективността на
онези комуникационни канали, при които основен
участник са медиите. Както е известно, медиите
професионално са предразположени  да "търсят" и
излъчват "лошата" новина. В условията на една
кризисна ситуация "лошите" новини винаги са
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преобладаващата част от третираните информаци-
онни масиви. Невъзможността да се преодолее по-
токът от "лоши" новини всъщност представлява
средата, в която комуникационната екстремалност
се развива. Затова особено важно е, без
използването на какъвто и да било натиск, да се
моделира медийното поведение. Това е
осъществимо при следните условия: 

1. Отношението спрямо медиите трябва да се
базира на взаимното уважение между тях и корпо-
ративния субект.

2. Да се признае правото на медиите да
излъчват всяка информация, която смятат за пред-
мет на собствения си интерес, но в същото време
да им се внуши, че корпоративният субект има
правото да контролира излъчваната от него инфор-
маци.

3. Да се стигне до договаряне за възможно по-
широка база за кооптиране на ценностите и инте-
ресите на медиите с тези на корпоративния субект,
без това да накърнява присъщата им специфич-
ност и място в обществения ред.

Може да се каже, че моделирането на медийно-
то поведение е задължително за ефективното
функциониране на комуникационните канали, осо-
бено в условията на кризи, тъй като се явява гаран-
ция за комуникация в норма.

Като се има предвид казаното до тук, може да
се каже, че комуникационните канали представля-
ват елемент на корпоративно комуникационната
политика, изграждащи се на културологично-пси-
хологическо и технологично-техническо ниво и
имат за основна цел - гарантирането и материали-
зирането на комуникационните отношения между
отделните обществено признати субекти, в това
число и медиите.

Оттук и тяхното значение, по отношение на мо-
дерните корпоративни комуникации, се изразява в
това, че без те да съществуват, са невъзможни
съвременните обществени комуникации. Едно от
преките измерения на това е в посока на връзката
бизнес-политика.      
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Пактът за
стабилност и
растеж:
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принципи и
насоки във
фискалната
политика в ЕС
Ст.ас. Мария Нейчева
Бургаски свободен университет

Основна характеристика на Еврозоната е
обща монетарна политика, провеждана от

Европейската централна банка (ЕЦБ) и автономна
фискална политика на правителствата на отделни-
те страни-членки. С цел поддържане усилията на
ЕЦБ за осигуряване на ценова стабилност и рас-
теж е необходимо съгласуване на бюджетните по-
литики на отделните европейски икономики.
Пактът за стабилност и растеж е отговорът на ЕС

относно желанието и необходимостта от
продължаване на бюджетната дисциплина в ЕС и
по-специално в Еврозоната1. Насърчаващ  принци-
па на "ограничената дискреция", документът
въвежда правила, необходими за осигуряване на
фискална дисциплина като условие за постигане
на макроикономическа стабилност, ниска инфла-
ция и благоприятстване на устойчив дългосрочен
ръст и заетост. 

Два са "стълбовете", на които трябва да се ба-
зира бюджетната политика на страните от Еврозо-
ната. Първо, бюджетният дефицит по консолиди-
рания бюджет (general government budget balance)
нe трябва да превишава 3% от БВП годишно, а от-
ношението дълг-БВП да е под 60%. Второ, в сред-
носрочен аспект да се осигури  бюджетен резултат
близо до баланса или бюджетен излишък ("close to
balance or in surplus"), така че автоматичните ста-
билизатори да работят нормално, поддържайки го-
дишния бюджетния резултат в рамките на 3% ре-
ферентна стойност.  

Логично е да се постави въпросът как са избра-
ни тези  стойности. Дайгесен2 посочва, че стой-
ността 60% е средната стойност на дълга в двана-
десетте страни-членки на ЕС около 1990 г., а също
съответства приблизително на стойността на акти-
вите на публичния сектор. Цифрата от 3% за бюд-
жетния дефицит е логически съгласувана с рефе-
рентната стойност за дълга, при предположение за
5% номинален ръст на БВП годишно, т.е. 3% реа-
лен ръст и 2% инфлация3. Това означава, че тези
номиналните цели са зависими от реалния ръст на
икономиката и нормата на инфлация и лимитира-
нето на бюджетния дефицит би довело до по-висо-
ка публична задлъжнялост при подценяване тем-
повете на развитие на икономиката.  

Пактът за стабилност и растеж цели:
- Осигуряване на стабилност и устойчивост на

1. Европейският паричен съюз (European Monetary Union) или Еврозоната e част от ЕС. От настоящите 25 стра-
ни-членки на ЕС тринадесет са възприели еврото като своя парична едница: Австрия, Белгия, Финландия, Фран-
ция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и Испания. От новите страни-
членки първа се присъедини към Еврозоната Словения (2007г.). Дания, Швеция и Великобритания са решили засе-
га да запазят своите национални парични единици. Новите страни-членки се очаква да се присъединят към Евро-
зоната в следващите няколко години като прогнозите са: през 2008 г. за Естония, Литва, Кипър, Латвия и Мал-
та, през 2009 - Словакия, през 2010 - Чехия и 2012 - за Унгария. Няма определена дата все още за Полша, а про-
гнозата за България е най-рано през втората половина на 2009 г.  
2. Thygesen, N., The Stability and Growth Pact: Any need for revision?. A note for the Economic and monetary affairs com-
mittee of the European parliament, 4th quarter, 2002.  
3. Връзката между бюджетният дефицит и съотношението дълг/собственост се дава чрез формулата D/Y = gY
* B/Y, където D/Y е бюджетния резултат като процент от БВП, gY е ръстът на номиналния БВП, B/Y е делът
на публичния дълг в БВП в състояние на дългосрочно равновесие. Така при очакван номинален растеж от 5% (3%
реален ръст и 2% инфлация, което е трагетът на ЕЦБ) и желано съотношение дълг/собственост =0,6, бюджет-
ният дефицит трябва да бъде в рамките на 3%. За извеждане на формулата вж. Приложение 2.
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публичните финанси. Цели се предотвратяване на
възможността за задълбочаване на бюджетните де-
фицити в страните с високо ниво на дълга, което
би се отразило неблагоприятно на членовете на
монетарния съюз. Страната-членка на Еврозоната,
която не може да финансира високите си публични
разходи, има три възможности: да наложи морато-
риум на дълга, да получи трансфери от други стра-
ни-членки на съюза или международни организа-
ции или да наложи натиск върху Европейската
централна банка за отслабване на монетарните ре-
стрикции. Всяка една от тези опции би се отразила
неблагоприятно върху Евросъюза. 

- Координация на политиките. В Еврозоната,
характеризираща се с обща монетарна и децентра-
лизирана бюджетна политика, съгласуването на
макроикономическите политики е по-сложно, тъй
като е необходима, от една страна, координация на
фискалните действия на властите на отделните
страни-членки (фискална - фискална координа-
ция), а също и ефективна координация между бюд-
жетната и паричната политика на всяка от страни-
те (фискална - монетарна координация). В този
смисъл пактът играе важна роля за обмен на бюд-
жетна информация между страните-членки, уста-
новявайки процес на надзор (surveillance process).
По отношение на втория тип координация не са
формализирани специфични механизми като на-
пример подходяща комбинации от лихвени про-
центи и фискални позиции. Все пак тя се осъщес-
твява посредством взаимодействието между ЕЦБ и
Икономическата и финансова комисия (Economic
and Financial Committee) към ЕС.     

- Гъвкавост за реагиране на шокове. Невъзмож-
ността за провеждане на активна монетарна поли-
тика в отделните икономики засилва необходи-
мостта от осигуряване на гъвкавост във фискална-
та политика при реагиране на шокове в отделно
взета икономика или шокове с асиметрично дей-
ствие в зоната. ПСР позволява на страните-членки
с ниски нива на дълга да използват автоматичните
стабилизатори или, където е небходимо, дискреци-
онни действия, осигуряващи дългосрочна стабил-
ност, с цел противодействие на такива шокове. 

ПСР установява процедура в случаите на пре-
комерен дефицит (Excessive Deficit Procedurе). Тя
трябва да бъде задействана, когато бюджетният де-
фицит превиши 3% или когато публичният дълг е
над 60% от БВП. Изяснени са и условията, при ко-

ито може да бъде прехвърлена 3% бариера. За та-
кива се считат изключителни обстоятелства, като
например шок извън контрола на страната-членка
със значително влияние върху бюджета, когато е
резултат от много дълбок икономически спад (най-
малко 2% от БВП годишно) или когато е временно
явление. За страните, чийто БВП намалява с пове-
че от 0,75%, но по-малко от 2% годишно, също се
допуска възможност дефицитът да не се отчете ка-
то прекомерен. Това няма да важи при по-слаби ре-
цесии (годишен спад под 0,75%).  Извънредни са
също случаите, когато нивото на дълга показва
тенденция към понижение и доближаване до рефе-
рентната стойност със задоволителни темпове.
Страните, които не предприемат мерки за ликви-
диране на свръхдефицита, подлежат на санкции.
Първоначалната санкция е под формата на безлих-
вен депозит към общността. Глоби се предвиждат,
ако дефицитът не е преодолян в рамките на две го-
дини. Независимо от поставените граници за бюд-
жетния резултат отделните страни-членки запазват
своята автономия при дефиниране на бюджетните
цели и данъчната и разходната си политика.  Про-
цесът на надзор спомага преждевременно да се си-
гнализира при риск от висок дефицит и  да се пред-
приемат адекватни действия. 

В научната литература се отправят различни
критики към ПСР. Основните от тях са резюмирани
в следващите редове. Посочва се, че се фокусира се
върху краткосрочните дефицити, отдавайки по-сла-
бо влияние на нивото на дълга и предизвикател-
ствата към бюджета в дългосрочен аспект, свързани
например със застряващото население в Европа.
Ефективността на фискалните  правила може да
бъде повлияна негативно от циклични фактори,
особено във фазата на растеж. 

Други автори акцентират върху липсата на со-
лидна икономическа обосновка на поставените изис-
квания относно нивото на дефицита и дълга. Пораж-
дат се мнения, че правилата са "произволно избрани
и негъвкави"4 и в този смисъл не могат да издържат
дълго. Не се дава възможност за разграничаване на
отделните икономики и за субективен подход според
конкретната икономическа среда, освен чрез нивото
на дефицита. Не са взети под внимание национални-
те особеностите на икономиките и не са отбелязани
възможни отклонения от фискалните правила с оглед
на тези особености. Остава впечатлението за меха-
нично налагане на критерии и правила.

4."Аrbitrary and rigid in design". Buiter, W., C. Grafe, Patching Up the Pact: some suggestions for enchancing fiscal
sustainability and macroeconomic stability in an enlarged European Union, Economics of Transition, vol. 12, issue 1,
2004, с. 67-102.
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Не се гарантира симетричност в провежданата
политика в рамките на бизнес цикъла. Тенденция-
та към балансиран бюджет или бюджетен из-
лишък, която се очаква да бъде наблюдавана в
страните с високо ниво на дълга, би стимулирала
провеждането на проциклична фискална политика
в етапа на икономически спад. Освен това, поста-
вяйки граници относно бюджетния дефицит, не се
конкретизират стойности за бюджетните из-
лишъците и не стимулира акумулирането на таки-
ва в период на икономически бум, така че да се
осигури симетричност в рамките на бизнес
цикъла5.  

Извежда се тенденция към балансиран бюджет
и активизиране ролята на автоматичните стабили-
затори в Еврозоната, чието коректно и ефективно
действие би предотвратило проциклично поведе-
ние на фиска. В този смисъл един от въпросите,
който се поставя е дали 3% референтна стойност е
удачна с оглед пълното функциониране на вграде-
ните стабилизатори. Според някои автори6 този ли-
мит не осигурява достатъчно гъвкавост за някои от
европейските страни. През 2003 г.7 се приема из-
искването за балансиран бюджет да бъде прилага-
но към структурния (циклично-коригиран) бюдже-
тен резултат. Това ще позволи на вградените  ста-
билизатори да работят пълно и да съдействат за из-
глаждане на колебанията в стопанската активност.
Все пак за новите страни-членки бариерата се от-
нася за номиналния (циклично-некоригиран дефи-
цит). Остава нерешен и въпросът дали 3%та
бариера също да се отнася за структурния дефицит8.

Поставя се въпросът и за качествения състав на
публичните финанси.  Пактът за стабилност и рас-
теж се съсредоточва върху крайния бюджетен ре-

зултат, пренебрегва състава на фискалната "манев-
ра"9. Blanchard & Giavazzi акцентират върху факта,
че от гледна точка на Пакта е безразлично дали
страната постига балансиран бюджет чрез еднов-
ременно повишаване на данъчните приходи и
държавните покупки или чрез съкращаването им10.
В този смисъл не е достатъчно да се поставят из-
исквания само върху крайния бюджетен резултат, а
е важно да се анализира и нивото на отделните
бюджетни категории - данъчни приходи и публич-
ни разходи. Последните изследвания 11 сочат, че ви-
соките разходи за държавно потребление и транс-
ферни плащания повлияват негативно, а публични-
те инвестиции благоприятстват краткосрочния
ръст на производството. С оглед на това трябва да
се обръща внимание и на  състава на публичните
разходи и да се анализира дали в случай на преви-
шение на 3% бариера в определен период от време
(поради например инвестиции в дългосрочни ма-
териални активи, особено в новите страни-членки)
това не би било положително за дългосрочното ра-
витие на икономиката. Все пак пактът признава
важността на публичните инвестиции в някаква
степен. Посочва се, че при оценката дали дефи-
цитът е висок би трябвало да се има предвид "да-
ли бюджетният дефицит превишава разходите за
бюджетни инвестиции"

12
, т.е. се дава приоритет на

държавните инвестиционни разходи. 
Не еднакво са третирани икономиките, не-

изпълняващи критериите на пакта. Парадоксално,
не са приложени санкции срещу големите държа-
ви, защитници на пакта - Франция и Германия - ко-
гато надминават поставения лимит относно бюд-
жетния дефицит13.

Ревизирането на ПСР през 2005 г. адресира част

5. По тази причина Комисията по стабилизационна политика към шведското правителство препоръчва
бюджетен излишък от поне 2% от БВП в "нормални времена" (Government of  Sweden, Stabilisation policy in the
Monetary union, 2002, www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/15337).
6. Eichengreen, B., C. Wyplosz. The Stability and Growth Pact: More than a minor nuisance? Economic Policy, vol. 13,
issue 26, 1998, с. 65-104.
7. ECONFIL Council, March 2003, 7208/03 UEM 68.
8. De la Dehesa, The reform of the Stability and Growth Pact, First quarter 2004 briefing paper to the ECON committee
of the European parliament, 2004. 
9. Изпреварвайки следващото изложение, ще посоча, че това се потвърждава и от резултатите от
настоящото изследване.
10. Blanchard, O., F. Giavazzi. Improving the Stability and Growth Pact through a proper accounting of public invest-
ments. Paper, presented at seminars on SGP, organized by Bundesbank, February, 2003.
11. Имат се предвид изследванията на нелинейните ефекти на фискалната политика. Вж. Giavazzi, F., M.
Pagano, Can severe fiscal contractions be expansionary? Tales of two small European countries. NBER Macroeconomics
annual, 1990, ed. by Oliver Blanchard and Stanley Fisher, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. с. 75-111. 
12. Article 104 (3) of  the Treaty.

13. Във Франция бюджетният дефицит нараства от 3,1% от БВП през 2002г. на 4% от БВП през 2003 г. През
октомври 2003 се решава процедурата при прекомерен дефицит да бъде отложена за Франция и Германия
(European Council, Implementation of the Stability and Growth Pact, ECONFIN Meeting, 25th November, 2003).
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от отправяните критики14 с цел постигане на по-
висока ефективност и гъвкавост при прилагането
му.   Осъзнава се необходимостта от:

- приемане на по-широка обща рамка за крите-
риите предвид хетерогенността на страните-член-
ки в условията на разширяване на съюза и Еврозо-
ната; 

- избягване процикличното поведение на фиска
и осигуряване симетричност на бюджетната поли-
тика по отношение на фазите на бизнес цикъла,
чрез по-строга бюджетна дисциплина в етапа на
експанзия ("добри времена");

- отчитане на структурните реформи и публич-
ните инвестиции, осигуряващи дългосрочни ползи
за икономиката; специално внимание трябва да се
обърне на пенсионните реформи в новите страни-
членки, които предизвикват влошаване на краткос-
рочните бюджетни позиции.

Постига се съгласие средносрочната цел "бюд-
жетен резултат близо до баланса или в излишък"
да бъде диференцирана като се вземат предвид раз-
личните икономически и бюджетни характеристи-
ки, фискалните рискове за стабилността на пуб-
личните финанси и очакваните демографски про-
мени. За Еврозоната и страните от валутен меха-
низъм ERMII15 средносрочната бюджетна цел за
цикличнокоригирания бюджетен резултат се опре-
деля в границите на (-1%) от БВП и общ баланси-
ран бюджет или бюджетен излишък. Тази среднос-
рочна цел може да бъде ревизирана при реализира-
не на съществени структурни реформи с дългос-
рочни ползи. За страните, отклоняващи се от сред-
носрочната цел, се изисква подобряване на струк-
турния бюджетен резултат поне с 0,5% от БВП го-
дишно. Взимат се под внимание опитите за подо-
бряване на фискалните позиции при ръст в иконо-
миката, докато в етап на спад тези усилия мога да
бъдат ограничени.  В резултат на тези промени на
Германия са признати големите разходи по обеди-
нението (около 80 млрд. евро годишно), Франция
успява да си извоюва изключване от дефицита на
инвестициите в отбраната, третирани като полза за

ЕС, а за новоприетите страни-членки се допускат
отклонения предвид пенсионните реформи. 

Смекчават се условията за признаване наличие
на свръхдефицит и предприемане на корективни
мерки. Клаузата за "дълбок икономически спад" се
отчита като "прекалено рестриктивна"16. Изключе-
ние се допуска за дефицит над референтната 3%
стойност, който е резултат не от поне 2% спад в
икономическата активност, а от негативен годишен
ръст на БВП или продължителен период на иконо-
мически ръст под потенциалния, което води до
акумулиране на загуби в съвкупното производство.
При неизпълнение на критериите трябва да се от-
чита дали фискалният дефицит превишава публич-
ните инвестиции и да се взимат в предвид всички
други релевантни фактори като потенциала за рас-
теж на икономиката, политиките относно разходи-
те за изследвания и развитие (R&D), преобладава-
щите циклични фактори, публичните инвестиции
и качеството на публичните финанси, усилията за
фискална консолидация и др. 

Както се вижда, основната задача на тази реви-
зия е да се постигне една по-прагматична насоче-
ност на европейските изисквания и по-голяма
гъвкавост при третиране на отделните икономики
с цел повишаване ефективността на фискалните
мерки. 

В отговор на критиките към ПСР в литература-
та могат да се открият различни предложения за
ревизирането му17. Основните от тях, произтичащи
от академичните среди, включват създаване на
специални институционални звена, които да под-
помагат спазването на фискалната дисциплина в
Европа. Wyplosz18 например предлага премахване
на правилата и основаване на независими комите-
ти по бюджетната политика във всяка страна-член-
ка на Съюза. Тяхната основна задача е да наблюда-
ват и регулират нивото на бюджетния дефицит.
Трябва да имат дългоросрочен мандад за
поддържане дълга на определено ниво, но могат да
маневрират с дефицита с цел краткосрочна стаби-
лизация, т.е. поставя акцент върху дългосрочната

14. European Council, Report "Improving the Implementation of the Stability and Growth Pact", 7423/05, March 2005.
European Council, Council Regulation (EC) No 1055/2005, Official Journal of the European Union, July, 2005, с. 174/1-
174/4. European Council, Council Regulation (EC) No 1056/2005, Official Journal of the European Union, July, 2005, с.
174/5-174/9.
15. Към 2006 г. това са Дания, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Словакия, Словения.
16.  European Council, 2005, цит.съч., с.14.
17.  Вж. Buti, M., C. Eijffinger and D. Franco, Revisiting the Stability and Growth Pact: Grand Design or Internal
Adjustment?. European Economy, Economic Papers 180, January, 2003. Също HM Tresury, The Stability and Growth
Pact: A Discussion Paper, March 2004.
18. Wyplosz, C. Fiscal policy: institutions vs rules. The Graduate Institute of International Studies, Geneva, WP 03, 2002.
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устойчивост на публичните финанси. 
Възможно е също независими институции да

оценят дали дискреционната фискална политика
съдейства за постигане на дългосрочна стабилност
на публичните финанси. Разбира се, би могло да се
постави въпросът относно вероятността за пълна
независимост на такива институции и не би ли то-
ва утежнило  допълнително административния ка-
пацитет и в резултат самите публични разходи. 

Други автори предлагат модифициране на бюд-
жетното правило чрез изключване на публичните
инвестиции при изчисляване на годишния бюдже-
тен резултат. Това би позволило повишаване каче-
ството на публичните финанси, съдействието им за
осигуряване на дългосрочен растеж и предотвратя-
ване процикличното затягане на публичната поли-
тика в период на рецесия. Тук би трябвало да се
постави въпросът за дефинирането им (инвестици-
ите в образование и наука, отбрана, здравеопазва-

не), оценката на ефективността им и евентуалната
проява на изтласкващ ефект спрямо инвестициите
в частния сектор. Все пак конкретни действия в та-
зи насока са предприети с ревизията на пакта през
2005 г., както беше посочено. Това в голяма степен
облагодетелства страните от централна и източна
Европа. 

Blanchard & Giavazzi говорят за
инвестиционни агенции, които да финансират и
реализират публичните инвестиционни проекти19.
Предлага се нетните публични инвестиции да
бъдат финансирани за сметка на повишаване на
държавния дълг, а не само чрез текущите
бюджетни постъпления. 

Предлага се критерии за стабилността на
публичните финанси да бъде положителната
разлика между нетната настояща стойност на
общите бъдещи приходи и нетната настояща
стойност на очакваните общи разходи,

19. Blanchard, O, F. Giavazzi, 2003, цит. съч. 
20. Освен посочените двата документа (Regulation 1466/97, Regulation 1467/97) ПСР включва още Резолюция на

Европейския съвет от 17 Юни 1997 (Resolution of the European Council of 17 June 1997 on the Stability and Growth
Pact).
21. Страните-членки на Еврозоната представят средносрочни програми, наречени "Програми за стабилност"

(Stability Programs), докато останалите страни-членки на ЕС, които са извън Еврозоната, представят
"Програми за конвергенция" (Convergence Programs). Последните трябва да се стремят към спазване на
условията на Пакта, но спрямо тях не се предприемат корективни мерки..

Tаблица 1. Пакт за стабилност и растеж - юридическа основа.

Превенция (Prevention)
Многостранен надзор

(Multilateral Surveillance)

Корективни мерки (Deterrence) 
Процедура при свръхдефицит
(Excessive Deficit Procedure)

Споразумение от
Маастрихт
Maastricht Treaty

Многостранен надзор
Article 99 (ex 103) February 1992

Процедура при свръхдефицит
Article 104 (ex 104c) February
1992

Пакт за стабилност и
растеж 
Stability and Growth Pact 20

Засилва надзора с оглед постигане
на балансиран бюджет или
бюджетен излишък и координацията
на икономическите политики чрез
програмите за стабилност и
конвергенция 
Наредба 1466/97, юни 1997
Regulation 1466/97

Ускоряване и изясняване
прилагането на процедурата
при свръхдефицит

Наредба 1467/97, юни 1997
Regulation 1467/97

Ръководство 
Code of Conduct

Ръководство за съдържанието и формата на програмите за стабилност
и конвергенция. ECONFIN June 2001

Наредба на съвета
Council regulation

Наредба 1055/2005, допълваща
наредба 1466/97, юни 2005
Council Regulation 1055/2005  

Наредба 1056/2005, допълваща
наредба 1467/97, юни 2005
Council Regulation 1056/2005 

Статия



включително плащанията по дълга (правило за
"постоянния баланс"). Така ще се постигне
отчитане на цикличните фактори. Основен
проблем тук е трудността при изчисляване
стойността на очакваните приходите и разходите и
потенциалната възможност да бъдат
предприемани неадекватни мерки в случай на
неточна оценка.  Трудно е да бъдат прогнозирани
неочакваните шокове, отразяващи се на фискалния
резултат.

Представеният анализ на ПСР показва, че в ли-
тературата се поставя под съмнение адекватността
на предложените ограничения за бюджетната мак-
рорамка и възможностите на фискалната политика,
подчиняваща се на наложените ограничения, за
краткосрочна стабилизация на икономиката и бла-
гоприятстване на  дългосрочния растеж. Същест-
вено внимание се отделя на публичните разходи,
доколкото повишените им нива са заплаха за ста-
билността на фискалните позиции. При ревизира-
нето на документа се фокусира върху небходи-
мостта от диференцирано третиране на разходните
категории с оглед различното им влияние върху
икономическия растеж.      
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Концентрация
на банковата
система

T еоретични основи на банковата концен-

трация.

Бурното развитие на консолидационните про-
цеси във финансово-кредитния сектор през по-
следните години се дължи на редица фактори като
напредъка в информационните технологии, глоба-
лизацията и дерегулацията на финансовите паза-
ри, нарастващия натиск на акционерите за по-ви-
сока възвращаемост по техните инвестиции и пр.
Консолидациите се осъществяват чрез сливания и
придобивания между банки и небанкови финансо-
ви институции и сравнително новите форми, на-
миращи израз в стратегически споразумения за
сътрудничество в областта на услугите за гражда-
ни и фирми, които са резултат от международните
договорености между големите банкови групи1.
Въпреки че тенденцията към консолидация засяга
банките както в развитите, така и в развиващите
се страни, съществуват различия в начините, по
които тези процеси се реализират. Характерна
особеност за държавите от нововъзникващите па-
зари е, че значителна част от обединенията са ре-
зултат от трансгранични сливания и придобива-
ния (обикновено банките, установени в развитите
страни, придобиват банки в развиващи се страни),
докато в развитите държави преобладават слива-

ния и придобивания на местни банки. Емпирич-
ните данни показват, че основният двигател на
консолидациите в развитите пазарни икономики е
необходимостта да се намали излишният креди-
тен капацитет в системата, докато за развиващите
се страни тези процеси в по-голямата си част са
резултат от регулаторни реформи, механизми за
разрешаване на кризисни ситуации, приватизация
на банки с държавно участие2.

Зачестилите напоследък консолидации между
банките в световен мащаб засилват безпокойство-
то сред полисимейкърите и на свой ред пораждат
загриженост относно степента на концентрация на
банковите системи. Това безпокойство намира от-
ражение в специализираните доклади на междуна-
родните финансови институции, където се отбе-
лязва, че концентрацията може да ограничи конку-
ренцията сред банките, да увеличи пазарната мощ
и политическото влияние на финансовите конгло-
мерати и банковите групи, а оттук да дестабилизи-
ра финансовата система, тъй като банките стават
твърде големи, за да бъдатнаказани, и използват
своето влияние да "приспособят" банковите
регулации и политиките на надзорните органи в
своя полза. Възползвайки се от пазарната мощ
(това се превръща в конкурентно предимство),
големите банки са в състояние да плащат по-ниски
лихви по депозитите и да изискват по-високи
лихви по кредитите, което, от своя страна, влошава
качеството на финансовите услуги и деформира
оптималното разпределение на ресурсите3. Друга
загриженост идва по линия на това, че
консолидационният процес може да окаже
влияние на отделните сектори и региони в
стопанството по различен начин. Например
намаляването на броя на банките би се отразило
негативно на регионите, в които оперират вече
малко на брой банки.

Тези доклади осигуряват и обратни аргументи,
които през последните години са обект на по-
задълбочен интерес сред икономистите и намират

1. Трябва да се отбележи, че стратегическите споразумения започват да се прилагат и в България.
Доказателство за това е споразумението за партньорство, подписано в края на 2006 г. между "Банка Пиреос
България" и банковия клон на финансовата група "ИНГ" у нас. То предвижда "Банка Пиреос" да предоставя
банкови услуги, застраховки "Живот" и пенсионноосигурителни продукти на гражданите, които са клиенти на
холандската финансова група. От своя страна клонът на "ИНГ" ще се съсредоточи върху корпоративното и
инвестиционното банкиране. Схемата вече е изпробвана в Гърция, където двете финансови групи имат
успешно стратегическо партньорство от 2002 г. под формата на смесено дружество в банковото
застраховане и управлението на активи. По данни на в. "Банкеръ", бр. 51, 2006 г.
2. Inter-American Development Bank, Unlocking credit, Ch. IX, 2004, p. 119.
3. Съществуват доказателства, че по-ниските лихви по депозитите и по-високите лихви по кредитите са
характерен белег на силно концентрирани пазари. 

Статия

Гл. ас. д-р Ивайло Михайлов 
Университет "Проф. д-р Асен
Златаров" - Бургас
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сериозна теоретична и емпирична подкрепа.
Хипотезата "концентрация- стабилност".
В хода на теоретичните разисквания група ав-

тори издигат хипотезата, че по-високата концент-
рация повишава стабилността на банковата систе-
ма. Логиката на техните разсъждения се свежда до
това, че концентрацията може да се разглежда като
сигнал за по-малка конкуренция, което подпомага
кредитните институции да генерират по-високи
приходи и да завоюват по-голяма пазарна мощ. От
своя страна по-високите приходи осигуряват капи-
талов буфер срещу неблагоприятни шокове, който
повишава устойчивостта и стабилността на систе-
мата в условия на кризи4. Придържайки се към те-
зи разсъждения, друга група автори подкрепят те-
зата, че в условията на концентрирана банкова си-
стема за надзорните органи е по-лесно да осъщес-
твяват мониторинг върху малко на брой, но големи
банки, отколкото върху малки, но много на брой,
какъвто е случаят при фрагментираните системи.
От тук следва, че при равни други условия концен-
трираната система ще бъде изложена по-слабо на
банкови кризи. Накрая защитниците на хипотезата
"концентрация - стабилност" отбелязват, че ако в
основата на концентрираните банкови системи
стоят големи банки и те държат по-диверсифици-
рани портфейли спрямо малките, то в резултат на
по-широката диверсификация концентрираните
системи ще проявяват тенденция към по-голяма
устойчивост и стабилност.

В специализираната литература обаче същест-
вуват и изследвания, които търсят аргументи за на-
личието на обратна връзка, като поставят на пре-
ден план виждането, че концентрацията повишава
и изостря чувствителността на банковата система
(concentration - fragility). В статията на Boyd и

DeNicolo се подчертава, че банките, опериращи
внискоконкурентна среда, изискват по-високи лих-
ви по заемите за нефинансовия сектор, което при-
нуждава фирмите да поемат по-висок риск, а по-
емането на допълнителен риск се разглежда като
възможен източник на нестабилност5. По линия на
прекомерното поемане на риск друга група автори,
защитаващи възгледа "концентрация - нестабил-
ност", изразяват несъгласие относно твърдението,
че малкото на брой, но големи банки, могат да
бъдат по-лесно контролирани, което е предпостав-
ка за по-стабилна и устойчива система. Те изграж-
дат своята теоретична концепция, като изхождат от
действието на мрежата за финансова сигурност в
банковите системи и в частност - имплицитното и
експлицитното депозитно застраховане. Тъй като
регулаторните органи се боят от възможни макро-
икономически последици при фалита на голяма
банка, редица държави имат имплицитна политика
за предпазване на финансовия сектор от сътресе-
ния, основана на принципа "too big to fail"6, която
защитава големите банки повече, отколкото малки-
те7. От тук следва, че големите банки със значите-
лен пазарен дял получават нетна застрахователна
субсидия от правителството, която може да създа-
де изкушения за поемане на прекомерен риск8. От
тази гледна точка концентрираните банкови систе-
ми с малко на брой, но големи банки ще бъдат по-
уязвими, отколкото фрагментираните системи, в
които оперират много на брой малки банки.

Въпреки противоположните теоретични разис-
квания, съществуват изненадващо малко изследва-
ния, фокусиращи се върху посочените по-горе вза-
имовръзки. Това обстоятелство дава основание на
Beck, Demirguc-Kunt и Levine да разработят модел,
чрез който се тества за наличие на корелационна

4. Вж. за подробности по този въпрос: Hellman, Th., K. Murdock, J. Stiglitz. Liberalization, Moral Hazard in Bank-
ing and Prudential Regulation: Are Capital Requirements Enough?, American Economic Review, 90(1), 2000, pp. 147-
165.; Allen, F., D. Gale, Competition and Financial Stability, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 36, № 3, 2004,
pp. 453-481.
5. Вж. Boyd, J., G. DeNicolo, The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited, The Journal of Finance, Vol.
60, Number 3, 2005, pp. 1329-1343.
6. Прекалено голяма, за да бъде оставена да фалира.
7. Вж. по-подробно Hughes, J., L. Mester, Bank Capitalization and Cost: Evidence of Scale Economies in Risk Manage-
ment and Signaling, Review of Economics and Statistics, vol. 2. , 1998.
8. В подкрепа на тази теза ще посочим три събития, които отразяват поредната акция на европейски
правителства за спасяване на изпаднала в беда кредитна институция. Германия проведе през 2001 г. спешна
спасителна операция за "Банкгезелшафт Берлин", която бе на прага на фалит заради губещи инвестиции в
недвижима собственост. Френското правителство пък спаси "Креди Лионе" през 1995 г., което му струваше
почти 27 млрд. щ. долара. В началото на 2006 г. правителството на Австрия изрази готовност да похарчи 900
млн. евро, за да защити местната банка "Баваг" в случай на евентуален масов отлив на клиенти, предизвикан
от рискови операции. Гаранцията на правителството остава в сила до 1 юни 2007 г. По данни на в. "Банкеръ",
бр. 18, 2006 г. 
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зависимост между банковата концентрация и веро-
ятността дадена страна да претърпи системна фи-
нансова криза9. За целта авторите използват данни-
те на 69 страни за периода 1980 - 1997 г., като в
анализа ударението се поставя върху следните ха-
рактеристики: регулаторните практики и банковия
надзор, институционалното развитие, макроиконо-
мическите променливи, в т.ч. ниво на икономичес-
ко развитие и растеж, инфлация, лихвени процен-
ти, промените в условията на търговията и ръста
на кредита. В допълнение се приема, че дадена
страна ще изпита системна криза10 при появата на
поне едно от следните условия:

- Властите използват непопулярни мерки като
банкови ваканции, замразяване на депозитите, по-
всеместни гаранции за предпазване на банковия
сектор.

- Голяма по мащаб национализация на банки.
- Делът на необслужваните заеми надхвърля

10% от общата сума на банковите активи.
· Фискалните разходи по спасителните опера-

ции на банковия сектор надхвърлят 2 % от БВП.
Резултатите от емпиричното изследване не

подкрепят виждането, че концентрацията повиша-
ва "крехкостта" на банките. Тъкмо обратното, те са
изцяло съвместими с хипотезата "концентрация -
стабилност", т.е. съществува положителна връзка
между степента на концентрация и стабилността
на банковата система.

Концентрация и устойчивост на кредита.
Трансграничната консолидация и глобализаци-

ята на банковата индустрия през последните годи-
ни поставят на дневен ред два ключови въпроса
пред паричните власти, чиито отговори са от съще-
ствено значение за адекватните реакции на парич-
ната политика и икономическото развитие на стра-
ните. Първо, дали концентрацията и конкуренция-
та оказват влияние на това как реагира кредитът на
външни шокове. И второ, дали концентрацията и

конкуренцията правят кредита повече или по-мал-
ко процикличен. Значимостта на подобно
обсъждане се подсилва и от факта, че външните
условия са определящи за икономическата актив-
ност (особено за развиващите се страни), а също и
поради наличието на причинно-следствена връзка,
идваща от равнището и динамиката на кредита към
растежа на БВП. Теоретичните разисквания, чрез
които се търси подкрепа на поставените въпроси,
протичат в следната последователност. На първо
място по-високото ниво на концентрация може да
се свърже с появата на по-големи и по-диверсифи-
цирани банки. По-високата степен на диверсифи-
кация би позволила на банките да поемат повече
риск и следователно да продължат да кредитират в
периоди на нестабилност и рецесии.  Обикновено
критиката към това гледище е, че не е ясно до как-
ва степен концентрацията се свързва с по-голяма
диверсификация. Второ, ако по-високото ниво на
концентрация се свързва с по-висока доходност,
големите банки биха имали възможност да форми-
рат допълнителни резерви (капиталов буфер), кои-
то биха им позволили да поемат повече риск, като
например свият лихвения марж по време на спад в
икономическата активност. В допълнение към тези
теоретични концепции Peterson и Rajan посочват,
че банките с голяма пазарна мощ могат да устано-
вят дългосрочни кредитни взаимоотношения със
своите клиенти, въз основа на които да облекчат
достъпа им до кредитни ресурси. Допуска се, че
така създадените кредитни отношения ще позво-
лят на банките да изгладят лихвите по заемите в
рамките на бизнес цикъла, намалявайки по този
начин колебанията на кредита11.

В специализираната литература се посочва, че
единствено и само теоретичните аргументи не са в
състояние да дадат точен отговор на поставените
по-горе въпроси. Micco и Panizza използват емпи-
ричен подход, за да оценят дали съществуват таки-

9. Тук и по-надолу се позоваваме на Beck, Th., A. Demirguc-Kunt, R. Levine, Bank Concentration and Fragility: Impact
and Mechanics, NBER, Working Paper № 11500., 2005.
10. В специализираната литература се отбелязва, че в икономическата теория липсва единна дефиниция за
системна криза. В България широко се възприема и прилага определението за системна криза на Н. Неновски и
К. Христов: "...криза, при която натрупването на локални ефекти води до верижен разпад на цялата финансова
система. Системната криза е типично доказателство за хаотично поведение на финансовите отношения
(силно интегрирани), когато малки локални неравновесия водят до разпад на цялата стара система или до
появата на нови структури... Системната финансова криза е информационна криза, когато каналите за
пренасяне на информация са прекъснати, където търсенето и предлагането на информация са деформирани и
където празните места се запълват от невярна информация, слухове, вярвания и др. Тя е загуба на
информация." Цитирано по Тиков, М., Ключови фактори за стабилността на финансовата система,
Икономическа мисъл, БАН, бр. 21, 2004, с. 55.
11. Peterson, M., R. Rajan, The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships, Quarterly Journal of
Economics, vol. 110, 1995, pp. 407-443.
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ва зависимости и ако да - каква е посоката на дви-
жение12. Основният извод, до който стигат автори-
те, е, че в страните с по-висока банкова концентра-
ция вътрешният кредит реагира по-малко на
външни шокове, което предполага, че банковата
концентрация се свързва с по-слаби колебания на
кредита и с по-голяма устойчивост на системата.
При установяване на взаимовръзките Micco и
Panizza правят опит да изолират влиянието на
концентрацията от това на конкуренцията, в
резултат на което намират потвърждения, сочещи,
че не липсата на конкуренция, а концентрацията е
тази, която намалява волатилността. И накрая,
резултатите от анализа осигуряват доказателство,
което предполага, че наличието на бариери за
навлизане на банковия пазар повишава
чувствителността на кредита по отношение на
външни шокове13.

Роля на чуждите банки.
През последните десетилетия структурата на

банковите системи в световен мащаб търпи дълбо-
ки промени. Навлизането на чужди банки е доми-
ниращ и характерен белег на този процес, като в
редица държави чуждите банки (или местните бан-
ки с чуждестранно участие) стават основни играчи
на местните финансови пазари14. Смята се, че на-
растващото присъствие на чужди банки, особено в
развиващите се страни, е резултат от процесите на
финансова либерализация на местните икономики,
като в някои държави банковите кризи и последва-
щата необходимост от ресурси за рекапитализация
на банковата система спомогнаха за ускореното на-
влизане на чужди играчи. В практиката са извест-
ни два начина, чрез които това може да се осъщес-
тви: първо, придобиване на съществуваща местна
банка и, второ, самостоятелно присъствие чрез
офис или клон15. Разделянето на тези два начина е
от съществено значение, тъй като навлизането на
чужд пазар чрез самостоятелно представителство
увеличава броя на банките и степента на конкурен-
ция, докато придобиването на работещи банки в
повечето случаи се осъществява чрез сливания и
поглъщания, което може да намали броя на кредит-

ните институции и степента на конкуренция. Тук
логично възниква въпросът какво мотивира реше-
нията на банките да разширяват своята дейност
извън пределите на страната, в която са основани.
Традиционният възглед в тази посока постулира,
че банките навлизат на чужди пазари, за да следват
своите клиенти. Според това виждане интернацио-
нализирането на банковите системи е резултат от
нарастващите преки чуждестранни инвестиции в
нефинансовия сектор. Макар че съществува такава
корелационна зависимост, в специализираните на-
учни публикации се посочва, че не е възможно да
се установи дали преките чуждестранни инвести-
ции пораждат навлизането на чужди банки, дали
навлизането на чужди банки е причина за преките
чуждестранни инвестиции, или връзката между
тях се детерменира от други фактори които не мо-
гат да бъдат надеждно оценени с иконометрични
уравнения.

Друга теория предполага, че чуждите банки на-
влизат в страни, където виждат доходоносни
възможности за своята дейност в съчетание с до-
бра институционална и макроикономическа среда.
В съзвучие с това Focarelli и Pozzolo откриват, че
чуждите банки са склонни да навлизат в страни,
характеризиращи се с висок икономически растеж,
ниска инфлация, висока капитализация на фондо-
вия пазар и по-слабо ефективна местна банкова си-
стема16. Това изследване осигурява доказателство в
подкрепа на схващането, че чуждите банки навли-
зат на даден пазар не за да следват своите клиенти,
а по-скоро да се възползват от доходоносните пер-
спективи на местното стопанство.

От гледище на провежданата икономическа по-
литика съществен остава въпросът дали чуждите
банки играят полезна роля, като спомагат за
задълбочаване на кредитното посредничество и
стабилизиране на кредита, или тяхното присъствие
има не до там благоприятен ефект. Обикновено по-
тенциалните предимства се свързват с подобрява-
не функционирането на платежната система, риск
мениджмънта, въвеждане на технологични инова-
ции и по-съвременни мониторингови подходи. За

12. Micco, A., U. Panizza, Bank Concentration and Credit Volatility, Central Bank of Cnile, Working Paper № 342., 2005.
13. По-нататък в нашия анализ ние приемаме направените изводи като отправна точка поради обхвата и
представителността на цитираното изследване. Авторите използват данни за основните икономически
показатели на 93 държави за периода 1990 - 2002 г., като за целта са проведени 1162 наблюдения.
14. Вж. IADB, Ch. X, pp. 129-139.
15. В тази статия не разглеждаме възможността за присъствие на чужд пазар чрез дистанционно предлагане
на банкови услуги.
16. Вж. по-подробно: Focarelli, D., A. Pozzolo, The Patterns of Cross-border Bank Mergers and Shareholdings in
OECD Countries, Journal of Banking and Finance, vol. 25, issue 12, 2001, pp. 2305-2337.
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страните от групата на т.нар. развиващи се пазари
някои автори добавят към посочените предимства
по-високата ефективност и намаляване дела на не-
обслужваните кредити. Потенциалната загриже-
ност относно присъствието на чужди банки се
свързва с вероятността, че те ще бъдат първите, ко-
ито ще "затворят вратата" в случай на криза, а от-
тук - напускането на пазара поражда изтичане на
капитали, което, при равни други условия води до
проциклично поведение на кредита и повишава во-
латилността на икономиката. В допълнение към
това съществува и друго твърдение, според което
значителното присъствие на чужди банки може да
измести (crowding out) дейността на местните бан-
ки поради наличието на добра репутация и конку-
рентни предимства. Имайки предвид допускането,
че чуждите банки кредитират предимно големите
фирми, изместването на местните банки от пазара
би се оказало проблемно, тъй като може да доведе
до съкращаване достъпа до кредитни средства за
работещите в страната малки и средни предпри-
ятия, които са особено зависими от банковото фи-
нансиране. И накрая, чуждите банки могат да вне-
сат негативни шокове от страните, където е пози-
ционирана основната им дейност. В действител-
ност такива доказателства съществуват. Ярък при-
мер за това е рязкото нарастване на цените на не-
движимите имоти в Япония в началото на 90-те го-
дини, което доведе до свиване на кредита на япон-
ските банки в САЩ.

Сравнителен анализ на степента на концен-

трация на банковите системи на България и

страните от ЕС за периода 2001 - 2005 г.

През последните години банковите системи на
страните от ЕС търпят значителни промени, които
са в унисон с изложените по-горе теоретични раз-
исквания. Общият брой на кредитните институции
(в т.ч. спестовни и кооперативни банки), оперира-
щи на територията на общността, продължава да
намалява, което подкрепя тенденцията за пазарна
консолидация (вж. табл. 1 и фиг. 1). В края на 2005
г. кредитните институции в Еврозоната17 са 6308,
което е с 2,8 % по-малко от предишната година и с
12,5 % спрямо 2001 г. На ниво ЕС кредитните ин-
ституции в края на 2005 г. са 8684, което отразява
спад с 1,7 % спрямо 2004 г. и с 10,9 % спрямо 2001
г. Тези данни показват, че консолидационните про-
цеси протичат малко по-бързо в Еврозоната, откол-
кото в ЕС, поради значителното намаляване на
броя на банките в Германия, Франция и Холандия.
В действителност броят на кредитните институции
намалява в 14 страни, като за последните две

години от разглеждания период единствено
Гърция, Финландия и Латвия не отчитат промяна.
В останалите осем държави броят на кредитните
институции нараства слабо, като изключение от
тази тенденция прави единствено Полша, която за
последната година отчита ръст в размер на 12,3 %.  

Таб.1. Брой на кредитните институции в ЕС

Държава          2001 г.  2002 г.  2003 г. 2004 г. 2005г.
Австрия 836 823 896 883 880
Белгия 112 111 108 104 100
Англия 452 451 426 413 400
Германия 2526 2363 2225 2148 2089
Гърция 61 61 59 62 62
Дания 203 178 203 202 197
Естония 7 7 7 9 11
Ирландия 88 85 80 80 78
Испания 366 359 348 346 348
Италия 843 821 801 787 792
Кипър 406 408 408 403 391
Латвия 39 23 23 23 23
Литва 54 68 71 74 78
Люксембург 189 177 169 162 155
Малта 17 14 16 16 18
Полша 758 666 660 658 739
Португалия 212 202 200 197 186
Словакия 21 20 21 21 23
Словения 69 50 33 24 25
Унгария 240 227 222 221 215
Финландия 369 369 366 363 363
Франция 1050 989 939 897 854
Холандия 561 539 481 461 401
Чехия 119 84 77 70 56
Швеция 149 216 222 212 200
Еврозона - 12 7213 6899 6672 6490 6308
ЕС - 25 9747 9311 9061 8836 8684

Източник: ECB, EU Banking Structures, October
2006.  

За периода 2001 - 2005 г. степента на концент-
рация на банковия сектор на страните от ЕС, из-
числена като сума от относителните дялове на пет-
те най-големи банки в общата сума на активите за
всяка страна, продължава да нараства (вж. табл. 2).
В рамките на разглеждания период този показател
отчита ръст в размер на 11,9 % за ЕС и приблизи-
телно 10 % за банковите системи на страните от
Еврозоната. Данните показват, че равнището на
концентрация е по-високо в по-малките държави,
голяма част от които са и малки икономики. Това
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обаче не може да се изведе като правило, тъй като
в тази група влизат и страни като Белгия и Холан-
дия, които не са големи по териториален обхват, но
генерират висок дял в съвкупния БВП и имат зна-
чителен принос за икономическото развитие на об-
щността. Относително ниска остава степента на
концентрация в Германия, Великобритания, Люк-
сембург, Испания и Италия. Докато при първите
три се забелязва обръщане на тенденцията и засил-
ване на пазарната мощ на петте най-големи банки,
в Испания и Италия се отчита раздробяване и
фрагментиране на дейността, което е следствие от
навлизането на чужди кредитни институции. В
действителност данните на ЕЦБ показват, че през
2001 г. броят на клоновете на чуждите кредитни
институции от ЕС, опериращи в Испания, са били
48 докато през 2005 г. те са нараснали на 5718.
Съответно за Италия броят е 50 и 59 в края на пе-
риода.

Степента на концентрация на банковата систе-
ма на България, изчислена като сума от относител-
ните дялове на петте най-големи банки в общата
сума на активите, е сравнително висока, но в рам-
ките на разглеждания период остава под средния
показател за ЕС. Погледнато в динамика показате-
лят отчита спад, което е израз на фрагментация на
банковата дейност. Причините следва да се търсят
в създаването на нови и навлизането на клонове на
чужди банки; засилването на активността на по-
малките кредитни институции, както и наложилата
се през последните години, в отговор на регулатор-
ните ограничения, практика на прехвърляне на кре-
дити към банката майка, което на практика съкра-

щава балансовите позиции на местните банки. Та-
кава тенденция се наблюдава и при страните от вто-
рата вълна на присъединяване към ЕС, като изклю-
чение правят Латвия и Словакия (вж. таб. 2).

Таблица 2. Дял на петте най-големи в общата
сума на активите

Държава 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005г.
Австрия 44, 9 45, 6 44, 2 43, 8 45, 0
Белгия 78, 3 82, 0 83, 5 84, 3 85, 2
Англия 28, 6 29, 6 32, 8 34, 5 36, 3
Германия 20, 2 20, 5 21, 6 22, 1 21, 6
Гърция 67, 0 67, 4 66, 9 65, 0 65, 6
Дания 67, 6 68, 0 66, 6 67, 0 66, 3
Естония 98, 9 99, 1 99, 2 98, 6 98, 1
Ирландия 42, 5 46, 1 44, 4 43, 9 46, 0 
Испания 43, 9 43, 5 43, 1 41, 9 42, 0
Италия 29, 0 30, 5 27, 5 26, 4 26, 7
Кипър 61, 3 57, 8 57, 2 57, 3 59, 8
Латвия 63, 4 65, 3 63, 1 62, 4 67, 3
Литва 87, 6 83, 9 81, 0 78, 9 80, 6
Люксембург 28, 0 30, 3 31, 8 29, 7 30, 7
Малта 81, 1 82, 4 77, 7 78, 5 75, 3 
Полша 54, 7 53, 4 52, 3 50, 2 48, 6
Португалия 59, 8 60, 5 62, 7 66, 5 68, 8
Словакия 66, 1 66, 4 67, 5 66, 5 67, 7
Словения 67, 6 68, 4 66, 4 64, 6 63, 0
Унгария 56, 4 54, 5 52, 1 52, 7 53, 2
Финландия 79, 5 78, 6 81, 2 82, 7 83, 1
Франция 47, 0 44, 6 46, 7 49, 2 53, 5
Холандия 82, 5 82, 7 84, 2 84, 0 84, 8
Чехия 68, 4 65, 7 65, 8 64, 0 65, 5
Швеция 54, 6 56, 0 53, 8 54, 4 57, 3
Еврозона - 12 51, 9 52, 7 53, 1 53, 3 54, 4
ЕС - 25 59, 1 59, 3 58, 9 58, 8 59, 7
България 56, 2 55, 0 53, 0 52, 5 50, 8

Източник: ЕСВ, 2006; ТБ в България
(тримесечен бюлетин) БНБ 2001 - 2005; авторски
изчисления.

Сред икономистите няма съмнение, че интегра-
ционните процеси и глобализацията на финансова-
та индустрия са неизбежни. Предвид пълноправ-
ното членство на България в ЕС в краткосрочен
план може да се очаква раздробяването на банкова-
та система на страната да продължи да се задълбо-
чава в резултат на осигурения  "свободен достъп"
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Фиг.1.Графично представяне на броя на
кредитните институции в ЕС.

18. За сравнение броят на банковите клонове в Тайван продължава да расте и те вече са 3276, плюс други близо
2600, управлявани от кредитните кооперативи, пощенската спестовна система и чуждестранните финансово-
кредитни институции. Според проучване на фирмата за анализ "Макинзи" Тайпе е градът с най-висока
плътност на банковите клонове в света. По данни на в. "Банкеръ", бр. 2, 2007 



на европейските кредитни институции до нашия
пазар19. 

В средносрочна и дългосрочна перспектива
обаче на този "достъп" следва да се гледа като на
своеобразен канал за пренасяне на трансгранични-
те обединения и сливания в областта на финансо-
во-кредитния сектор, което ще доведе до концент-
риране на дейността на банките.
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Фиг.2.Графично представяне на дела на петте
най-големи банки в общата сума на активите.

19. За първите три месеца на 2007 г. 28 чужди финансови институции са уведомили БНБ, че смятят да
извършват дейност у нас. Сред тях са водещи имена, с утвърдени позиции и авторитет на международните па-
зари като английската "Роял Банк ъф Скотланд", холандската "Ей Би Ен АМРО Банк" белгийската финансова
групировка "ДЕКСИА Комуналкредит" и др.
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The theory of trust degree and its applications
in the practice.

A person begin to believe to another person when
he accepts as truth  the things the first one says.

The convinceness and the authenticity of the state-
ment of a problem lead to the situation the listener to
start to believe to the speaking person, to share its
thoughts, to follow in a logic way the succession of his
thoughts, and vice versa, this leads to an internal
revolt of the listener and to the wish to contradict the
speaking person in the subject , the arguments of the
conversation.

The most important factor for a successful cause
of a speaking person in the human society and the
human practice is how far he is going to succeed to
rise the degree of trust of the listener of  the listeners
to himself, to his way of thinking, to his statement,
presentation etc.

The degree of trust is the most important thing in
the human relationships. And since it is an universal
qualitative category of his, how far the elements in a
system act in one direction, under one reasonable con-
tent.

The degree of trust is the most important thing also
for the interrelations consumer-product. This is a lead-
ing start in the behavior of the consumer towards an
eventual purchase of the product.

The degree of trust is important for: the family
interrelations, the interpersonal relations, the relations

between the staff of a company, the official relations,
the economic relations, the social relations and the
political relations, the relations customer-seller, the
relations investor-party, the relations product-cus-
tomer, the relations producer-dealer, the relation deal-
er to dealer  and etc.

The traditional theory of the demand studies the
behavior of the consumer. The market demand of
given goods is determined by the demand of the indi-
vidual consumer. The consumer's behavior is analyzed
under the following assumptions:

• the consumer has an reasonable rational behavior
• assigned are he market prices of the welfare and

the income of the consumer,
• the consumer, taking into consideration the

prices, plans such income distribution, so as to reach
the highest satisfaction or usefulness in the consump-
tion;

• the consumer disposes of full knowledge corre-
sponding to the decision made by himself, i.e. of com-
plete information about all possible welfare if the mar-
ket, about their prices and his income,

•in order to reach his aim, the consumer has to be
able to compare the usefulness of the different "con-
sumer's baskets" he can buy with his income available
[1].

Along with the notion "necessity" and/or "need" in
all of the analyses in the microeconomics the notion
"degree of trust" however is to be also include,
because the relations product-consumer are not unidi-
rectional. Not available is not only the direction from
the consumer towards the product of every supposi-
tions listed above. Available is also the direction from
the product to the consumer, from the popularity of the
product in the consumer, whether the customer has
used it, whether he had received information on its
usefulness  by third persons, whether he had received
information on this whether the product is of better
quality and effectiveness compared with the same
ones or the similar ones of the rivals.

This information may be included only by means
of the notion "degree of trust" and the mechanism
"theory of the degree of trust". Only the notion
"degree of trust" determines the quality category of the
reaction, the result, the relation of the product towards
the consumer. In some interrelations the direction of
influence is available both from one party to the other,
as well by the second to the first one.

According to  a theory of the cardinal usefulness,
the welfare usefulness may be quantitatively meas-
ured. On the other hand the ordinal school supposes
that the usefulness is not quantitatively measurable,
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but it possesses a degree of comparison.
The consumer has arranged the different con-

sumer's baskets according to the degree of receive of
satisfaction. The consumer has to be able to determine
the order of his preferences between the different
"consumer's baskets".

All these preferences do not analyze and do not
take into consideration the degree of trust of the con-
sumer, when he had already used the product at least
once and his relation to it or his expected degree of
trust to a product not yet used, when advertising infor-
mation or the degree of trust t the product expected is
available - when the latter has been recommended by
a consumer having used it already.

Here come also the respective decisions. If the rec-
ommendation has been made by a friend, by a close
person, by a person met by chance, i.e. another con-
sumer or by a consumer to whom our person is hostile.

The degree of trust represents the feed back of the
consumer's contact with the product, the result of their
interaction and its interrelations. This is due both to
the direct feed back, when the consumer has already
used this product, or indirect feed back, when the con-
sumer receives the opinion, the standpoint of a third
person about the concrete product. Depending on the
degree of trust to the third person a definite degree of
trust is transferred hypothetically by the third person
to the customer in question.

The degree of trust reflects the result of satisfac-
tion of the customer's needs at his interaction with the
concrete product. It has to be noted that only the needs
but also the degree of trust has the became a base of
the motivation theories. The motivation theories have
to be supplemented by the affects of the theory of
degree of trust.

To every need available the respective trust of the
buyer to the concrete product has to be considered. If
according to the Murray's theory [ 2 ]  every need is
characterize by two parameters - direction and
strength, the strengths may be measured with the
"degree of trust" to the respective product.

The degree of trust must be included in an enlarge-
ment of the Maslow's design [ 3 ]. The needs are
changing and depend on the "degree of trust" to the
concrete product  of need. A better design of behavior
of the people at their actions will be made in this way.

In the fairness theory the perception of the justice may
be replaced very well by the "degree of trust" which notion
reflects qualitatively better the relations between people.

The theory of the trust is the corner stone being
able to unite the fairness theory of J.Sm.Adams [5]
and the Expectation theory according to Victor

Broom. The degree of trust is this which as able and
which defines best the concrete expectation of the
people for the result or of this how far will be fulfilled
the aims and how attractive will be the result itself for
the man [4].

The degree of trust is a dynamic process, a phe-
nomenon, a system, an information mediator between
the different objects either man-man or man-product.
We won't treat the TRUST AS A PROCESS, THE
TRUST AS A SYSTEM, THE TRUST AS A
PSYCHOLOGICAL NOTION, THE COGNIOTIVE
SIDE OF THE TRUST, because this is not the purpose
of this statement.

According to the explanatory dictionary the trust
is in force mainly for the people, it is in force also for
the animals. The trust is a qualitative and quantitative
category also for the interrelations consumer - prod-
uct.

The typology of the personality plays an important
role for measurement of the degree of trust of the con-
crete personality. It depends on the temperament,
depends on the concrete business, the typology of the
age, on the aims, on the strategy, on the tactics and
other categories.

THE LAW OF THE DEGREE OF TRUST says:
THE DEGREE OF TRUST IS A DYNAMIC, AN

QUANTITATIVE  SYSTEM, A PROCESS, which is
measurable , of which depends the behavior between
the subjects, either juridical or physical persons, as
well in between as in the interrelations with different
products , goods, services  and etc., of which the
demand of concrete product and services , of a defined
contact depends.

Existing is the CONCEPTUAL DESIGN OF THE
TRUST, on the base of which have been developed the
DIFFERENT DESIGNS OF THE TRUST and respec-
tively quantified trough the degree of trust. Besides
being measurable at every moment, the degree if trust
depends very much on the concrete context of com-
mitment of the object position, the causal commit-
ment, the situational commitment, the economic and
financial commitment, for instance in a situational
graph of the trust. Concrete procedures exist between
two systems to reach and to lose trust.

Between two systems exists also a concrete behav-
ior , on the base and depending on the degree of trust.
Under systems we understand physical, juridical per-
sons, a group of people, subjects, products, goods,
services. Quantified methods to rise the trust between
two systems exist, also concrete measures and instru-
ments to reach it. Mathematical dependency exist for
this: how many time and means and respective behav-
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ior have to be spent in one hand by the systems, in
order to return a definite degree of trust between two
systems, to reach some value of the degree of trust.
Concrete about the sales different subjects do on the
market, exist a system to rise the trust in every stage,
measures to rise the trust, measures to lower the trust,
instruments to measure  the trust, measures to rise the
trust in the sales, measures to rise the trust to concrete
products in the product policy, measures to rise  the
trust in the sale policy, measures to rise the trust in the
prices of concrete products in the price policy of the
company, measures to rise the trust in the communica-
tion policy.

The author has developed a complete theory for
the degree of trust bent through different priorities of
the different types of logic - modal, probable. The
apparatus of the theory for the degree of trust has been
treated depending on the theory of the opportunities,
the theory of the probabilities, the theory of the modal-
ity, theory of the conflicts and accidents, the theory of
the self-organization, the theory of the motives and
motivation.

Further down shall be give several examples for
degree of trust.

The degree of trust between patient and doctor
varies between 75 and 100%.The degree of trust
between pupil and teacher varies between 65 and
100%.The degree of trust between long-years partners
varies between 85 and 100 %.The degree of trust
between stranger is 0 - 5 %. The degree of trust
between stranger, still associated through a third per-
son is equal to the degree of trust between every one
of the strangers to the known associating person,
reduced by 10 to 35 %.

Usefulness of the measurement, control in the
management of the degree of trust leads to useful and
successful contacts. The degree of trust is already used
and tested for its usefulness product - for instance soap
powder - it is between 85 and 95 %. Low degree of
trust to a product having proved a negative influence
on a given system may be restored only with the use
of four time mire measures and steps to rise the trust.

Whoever subject governs the valuation, the con-
trol, the management of the degree of trust between
himself and another system, reaches better results and
is more successful. This is in force for all systems
where human beings exist. A system for creation of
trust also exists. This flows in a direct and indirect
way, with a direct feed back, as well as its indirect feed
back.

The degree of trust is important at: sales, product
policy, sale policy, price policy, communication poli-

cy, in the international business , in every kind of
negotiations both in business - negotiations , state
negotiations, party negotiations, syndical negotiations,
negotiations to gain any elections - of a company, par-
liamentary, municipal and other ones.

When the degree of trust falls under a definite crit-
ical level, every effort to be made to rise the degree of
trust shall not lead to a positive result.

Norions - critical degree of trust.
A free internal for the degree of trust is the inter-

val at which is available a decrease of the degree of
trust from a given value inside in this interval, on the
basis of a concrete action, thus every four actions to be
done with the purpose to rise the degree of trust, may
rise this result. Not less than four times of the efforts
to be done for rise a given trust, may erase an action
which has provoked the degree of trust to a definite
level.

If the decrease is under a critical level, nothing
could restore back the trust.

Economics of the trust - Industry of the future
Globalization requires transformation of the

industry towards industry of the trust, of the degree of
trust, of rise of the degree of trust of the customer.
Which company gains more quickly and for a longer
time the trust of the customer, it gains also the battle in
the competition. Every company has to re-create and
to create then a new competitive area. This may be
realized only with a new competitive behavior to gain
the trust of the customer.

The most important factor in the human society
and human practice for the successful cause of a
speaker is how far he would succeed in raising the
degree of trust of the listener or listeners to himself, to
this thinking, to the statement, presentation, etc. The
degree of trust is most important in the human interre-
lations. And since it is an universal qualitative catego-
ry of this how far in a system the elements act in one
direction, under a reasonable content. The degree of
trust is the most important also for the interrelation
consumer-product. This is a leading start in the behav-
ior of the consumer towards an eventual purchase of
the product. The degree of trust is important for: the
family interrelations, interpersonal relations, inter-
company relations, the official relations, the econom-
ic relations, the social and the political relations, the
relations product-customer, the relation producer-
dealer, the relations dealer-dealer  etc.. The trust is a
dynamical process, a phenomenon, a system, an infor-
mation mediator between different objects both man-
man or man-product. The trust is a qualitative and
quantitative category also for the interrelations prod-

БРОЙ 2, МАЙ 2007 

From the theory of the degree of trust...

65



uct-consumer, global-local economics [ 6 ].
The notion "trust" represents already a definite

industry - using, creation, increase, management. Thus
who manages best the degree of trust, he manages best
his business in a long-term plan. For his part he
ensures to it the respective local and global priorities.
Since the "degree of trust" is a fact for the human
beings and it is available in very state globally, the
procedures, the ways of management if this trust are
the same for the human race. They do not depend on
the people's psychology , on the respective region,
country, state , continent. The "Degree of trust" is an
universal category, characterizing the human race in
its interrelations and in the society. Creating the
respective technology to rise the degree of trust to a
given product, to retain this trust, to develop this trust
by means of creation and to impose new products,
mew interrelations, a concrete company has already
no problem in acting globally with the same instru-
ment of the company's policy. Which company impos-
es this policy, it ensure s for itself long-term priorities
towards the competition in global scale.
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Европейското
лице на
строителството

Още със своето създаване строителна фир-
ма "Евробилд" ООД изгражда и своята

философия, която акцентува върху коректното от-
ношение към клиентите. Високо качество, кратък
срок на изпълнение и удовлетвореност на инвести-
тора са преоритетни ключови позиции във фирме-
ната философия на дружеството. Спазвайки и до-
обогатявайки своята политика, фирмата се
превърна в лидер за цяла Югоизточна България в
своята област. Мащабността на проектите, качест-
веното и перфектното изпълнение сами говорят за
себе си.

Управлението и производствената база на фир-
мата са позиционирани в Община Созопол - с. Ра-
вадиново. 

Основни дейности на дружеството са:
- Строителство на хотелски комплекси, адми-

нистративни и промишлени сгради, жилищни
сгради, съоръжения и спортни площадки. 

- Производство на бетонови и варови разтвори.
- Производство на арматурни заготовки. 
- Производство на бетонови изделия.
- Услуги със строителна механизация.
Базирайки се на технологичтите и технически-

те предимства на предприятието, ръководството на
фирмата счита, че през настоящата година ще се
отбележи качествен и количествен скок в произ-
воството на бетонови изделия и строителството на
промишлени и хотелски комплекси.

Технологичното развитие на предприятието се
състои в използването при извършване на строи-
телно-монтажни работи на т.нар. "кофражни маси,
което допринася за бързото кофриране и декофри-
ране и за увеличение полезния живот на кофража.
Тази възможност и възможността за увеличаване
допълнително на производствения капацитет, на-
личието на квалифициран производствен персонал
и мениджърски състав ще допренесе към успеш-
ното развитие на предприятието през следващите
години в условията на засилваща се конкурентна
среда, където удовлетворяването на клиентските
изисквания ще е от огромно значение.

От м. юни 2004 г. дружеството притежава сер-
тификати в съответствие с Наредбата за съществе-
ните изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти, въвеждаща Директива
89/106/ЕЕС за строителните продукти. 

От м. ноември 2006 г. "ЕВРОБИЛД" ООД при-
тежава Сертификат по стандарт ISO 9001:2000 с
обхват: "Управление в общото строителство и ин-
женеринговите услуги, изграждане на сгради и ин-
фраструктура от частния и публичния сектор, про-
изводство и търговия с бетонови смеси и заготвени
бетонови компоненти, издаден от American Sistems
Registrar (ASR). Към настоящия момент "ЕВРО-
БИЛД" ООД е сертифицирано по стандарт ISO
9001:2000 /Система за управление на качеството/.

През 2007 г. усилията на ръководството ще
бъдат насочени към подобрение на качеството на
продукцията си с цел покриване на новите евро-
пейски изисквания.

Основна задача пред фирмата е сертифицира-
нето по стандарти ISO 14001:2004 /система за уп-
равление на околната среда/ и OHSAS 18001:2002
/система за безопасни и здравословни условия на
труд/.

Целта на въвеждането им се състои в:
- загриженост за постигане и демонстриране на

стабилна система по опазване на околната среда
чрез контролиране на влиянието на произвеждани-
те продукти или извършваните услуги върху окол-
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ната среда, като се  взима предвид политиката и це-
лите  по опазване на околната среда;

- минимизиране риска от екологични инциден-
ти. Това създава условия за по-ниски застрахова-
телни премии, осигуряване на по-високо доверие у
инвеститорите, стабилно присъствие на европей-
ския и световен пазар.

- осигурява сигурност, че организацията  спаз-
ва законовите изисквания, относно околната среда.
Ангажира всички нива в организацията чрез по-
ставяне на цели и очаквани резултати и делегиране
на отговорности; 

- намаляването на отпадъците и подобреният
контрол върху суровините и енергията водят до по-
малки режийни разходи и съответно увеличаване
на печалбата. Подобрява се оперативната дейност
чрез анализ на оперативните процеси;

- сертифицирането по ISO 14001:2004 се пре-
поръчва от регулаторните органи като средство за
предотвратяване на замърсяването на околната
среда. Чрез повишаване на личното съзнание и из-
искването за комуникация с властите, в случай на
възникнал проблем, се намалява рискът от подвеж-
дане под отговорност;

- сертификацията по OHSAS 18001 демонстри-
ра ангажираността на фирмата за безопасна работ-
на среда и защита на служителите от трудови зло-
полуки;

- подпомагане и подобряване управлението и
контрола на здравето и безопасността по време на
работа;

- подобряване репутацията на организацията за
безопасен труд. 

Фирмата разполага с висококвалифициран пер-
сонал, състоящ се от: строителни инженери, тех-
нически ръководители, оператори, водачи на то-
варни и специализирани автомобили, машинисти и
др.

"ЕВРОБИЛД" ООД има изградени две произ-
водствени бази, на територията на ТЕЦ "МАРИЦА
ИЗТОК -1" гр.Гълъбово и на територията на общи-
на Созопол. Базите за оборудвани с пет бетонови
възела марка "Stetter" модел М1 и М2, произведе-
ни през 2003 г. и 2006 г. Изградена е лаборатория
за тестване качеството на бетона, модел ES-52000,
отговаряща на сертификат за съответствие
EN12390-4. 

Фирмата притежава товарни автомобили - са-
мосвали и влекачи, марка "МАN" и "MERCEDES-
BENZ", за доставка на инертните материали, необ-
ходими за производствената дейност. Транспорти-
рането на бетоновите разтвори се извършва с бето-
новози марка "МАN", а полагането му с бетонпом-
пи марка "Scwing" и "Putzmeister".

За изработката на арматурни заготовки фирма-
та разполага със съвременни машини за огъване и
рязане на арматурна стомана. За нормалното про-
тичане на строителния процес се използват соб-
ствени кранове, багери, булдозери и челни товара-
чи.

Гласувайки доверие на "ЕВРОБИЛД" ООД,
клиентите откриват един надежден и коректен
партньор.
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Менеджмент XXI века в современных представлениях

Логвинов,ФА при Правительстве РФ

Страница 3. Резюме: К концу ХХ - началу XXI столетия, по мнению многих ученых и практиков, в
развитии менеджмента завершился эволюционный этап изменений и отчетливо обозначился парадигма-
тический кризис. Концепция "Субъект - объект управления", на которой основывалась управленческая
парадигма ХХ в., себя исчерпала.

***

XXI century management in contemporary ideas

Logvinov

Page 3. Summary: At the end of the 20-th and the beginning of 21-st century according to many scientists
and practitioners an evolutionary stage of management came to an end and a paradigmatic crisis began. The con-
cept "subject of management - object of management" which used to be the basis of the 20-th-century manage-
ment paradigm is already exhausted.

Влияние основных соглашений ВТО на конкурентоспособность предприятий

Доц. Татяна Мельник, КНТЭУ - Киев 

Страница12. Резюме: В статье рассматривается влияние основных соглашений ВТО на уровень кон-
курентоспособности украинских предприятий. Обоснованы варианты изменения конкурентоспособнос-
ти  предприятий, в зависимости от масштабов рынков, чувствительности к изменению объема экспорта
и импорта, повышения цен на энергоносители. Обращается внимание на необходимость решения вопро-
са относительно функционирования убыточных предприятий.

***

The influence of WTO general agreements on competitiveness of enterprises

Page 12.. Summary:This article deals with influence of general agreements of WTO on the level of com-
petitiveness of Ukrainian enterprises. The variants of changing of competitiveness depending on market meas-
ures, perceptibility to changing of export and import values and also depending on rise in prices of energy
resources are substantiated. The problems of development of unprofitable enterprises are solved.

Резюмета
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Реконструиране на пазарното пространство - алтернативен стратегически ход 

в конкурентната борба на организациите

Гл. ас. д-р Галина Куртева, Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки

Страница 20. Резюме. В днешния променящ се свят стратегическият избор на организацията не е
еднозначен и еднократен акт. Този избор трябва да позволява  на организацията да се представи по-добре
от своя конкурент, за да получи по-голям дял от съществуващото търсене. Статията акцентира върху
последиците от прилаганите конкурентните стратегии от една организация и ограничените възможности
за постигане на успех в конкурентната борба в съвременния бизнес свят. Представя се необходимостта
от търсенето на нови правила за водене на конкурентна борба или за избягването й.

Ключови думи: стратегически избор, конкурентни стратегии.

***

Reconstruction of the market space - an alternative strategic move in competitive rivalry of the organi-

zations

Chief Assist. Prof. Dr. Galina Kurteva, Burgas Free University

Page 20. Summary: In today's changing world the strategic choice of the organization is not an unambigu-
ous and single act. This choice is supposed to permit the organization perform better than its competitor does in
order to gain a larger part of market demand. The article lays the accent on the consequences of the competitive
strategies applied by an organization and on the limited possibilities for competitive success in contemporary
business world. The necessity of searching for new rules of competition or of avoiding it is presented as well. 

Keywords: strategic choice, competitive strategies.

Разработване на дневна производствена програма чрез използване 

на съвременни информационни технологии

Румяна Димитрова, Русенски университет "Ангел Кънчев"

Страница 25. Резюме: В статията е предложен и експериментиран модел за оптимизиране на днев-
ната производствена програма с помощта на функцията SOLVER на програмния продукт (ПП) EXCEL в
предприятията от хлебопроизводството и сладкарството. Разработеният модел представлява елемент на
системата за оперативен контролинг в тези предприятия, което означава, че е обвързан с други модули.
Представено е оптималното решение на задачата за оптимизиране  на дневната производствена програма. 

Ключови думи: дневна производствена програма, система за оперативен контролинг, хлебопроизвод-
ство, сладкарство.

***

Еlaboration of a daily production schedule using up-to-date information technologies

Rumyana Dimitrova,"Angel Kanchev" University of Russe

Page 25. Summary:  The article proposes an elaborated and experimented model for optimization of the
daily production schedule in the bread-making and confectionery companies by means of the EXCEL's
SOLVER function. The developed model is an element of the operative controlling system in these companies
and that means that it is bound to other modules. Finally, the author has presented a solution of the problem
with the optimization of the daily production schedule.  

Keywords: daily production schedule, operative controlling system, bread-making, confectionery.

Summary
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Рекрутинг на персонала в търговските обекти

Гл. ас. д-р Петранка Мидова
СА " Д. А. Ценов" - Свищов

Страница 32. Резюме: В настоящата статия се поставят проблемите на подбора на персонала (рек-
рутинг) в търговските обекти. В тази връзка в първата част на разработката са разгледани трите факто-
ра, оказващи въздействие при управлението на персонала в обектите за търговия (йерархическа структу-
ра, културни ценности и пазар) като е представен портфейлния анализ на персонала посредством матри-
цата "професионална пригодност - резултати от труда". Рекрутингът на персонала в търговския обект е
разгледан като съвкупност от решения, които са база за определяне на отделните етапи на процеса. При
това е отделено внимание на  необходимостта от посредници при подбора на персонала, каквито са рек-
рутинговите компании. Подчертан е професионализмът, с който те се ползват в бизнес средите на разви-
тите икономики. 

Във втората част от статията е отдадено необходимото значение на HR-мениджърите и HR-отделите
и тяхната роля при управление на търговските обекти като цяло. В заключителната част са изведени
възможни форми за обучение и разрешаване на проблемите в областта на рекрутинга на персонала в
търговските обекти у нас.

Ключови думи: рекрутинг, професионална пригодност, рекрутингова агенция (компания), HR-ме-
ниджър, HR-отдел.

***

Personnel recruiting in retailing 

Chief Assist. Prof. Dr. Petranka Midova
D. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Page 32. Summary: This article submits for discussion the problems of personnel recruiting (PR) in the
retailing companies. With regard to this in the first part the three factors influencing human resource manage-
ment in retailing (hierarchical structure, cultural values, and market) are examined, the accent being put on the
personnel port folio analysis based on the "professional suitability - labour results" matrix. Personnel recruiting
in retailing is examined as a set of decisions that are supposed to serve as a base for defining the separate stages
of the process. The author has paid attention to the necessity of intermediaries in personnel recruiting such as
recruiting companies. The fact that they are respected in the business circles of developed economies for their
professionalism is underlined. 

The second part of the article is devoted to the HR-managers and HR-departments and to their role in retail-
ing management as a whole. Some possible forms of training and problem solving in sales-force personnel
recruiting in Bulgaria are proposed in the final part of the article. 

Keywords: recruiting, professional suitability, recruiting agency (company), HR-manager, HR-department.

Управление на промяната чрез проекти

Гл. ас. д-р Марияна Тонева Кузманова,УНСС - СОФИЯ

Страница 37. Резюме: В изложението се разглеждат важни проблеми на промените и проектите.
Бизнес средата е изключително динамична и комплексна, което изисква от мениджърите да решат
множество критични проблеми, заплашващи развитието на организациите. Ето защо проектно-
ориентираните организации са подходяща и гъвкава форма за стимулиране на промените и решаване на
проблемите.

Ключови думи: управление на промяната, организация, проекти.

Резюмета
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***

Change management through project management

Chief Assist. Prof. Dr.  Mariyana Kuzmanova
University for National and World Economy

Page 37. Summary: The article presents some important problems of change and projects. The contempo-
rary business environment is extremely dynamic and complex and management faces the requirement to solve
various critical problems threatening the development of the organizations. That is why the project-oriented
organizations are a suitable and adaptable form for stimulation of change and problem solving.

Keywords: change management, organization, projects.

Управление на творчеството като конкурентно предимство

Цанка М. Златева
Технически университет - Габрово

Страница 41. Резюме: Настоящата статия разглежда актуален проблем в управлението на човешки-
те ресурси, а именно - управление на творчеството като източник на конкурентно предимство за органи-
зацията. Предлагат се насоки за повишаване и стимулиране творчеството на персонала.

Ключови думи: човешки ресурси, управление на човешки ресурси, конкурентност, управление на
творчеството.

***

Management of creativeness as a competitive advantage

Tsanka Zlateva
Technical University of Gabrovo

Page 41. Summary: This article examines a question of present interest in human resource management,
namely management of creativeness as a source of competitive advantage for the organization. Some directions
to improve and stimulate the creativeness of the personnel are suggested in the article.

Keywords: human resources, human resource management, competitiveness, management of creativeness.

Информационна ефективност на комуникационните канали

Д-р Николай Палашев
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

Страница 46. Резюме: В условията на модерното информационно общество корпоративните комуни-
кации, разбирани като инструментариум за провеждане и налагане на политики на базата на съвместява-
нето на ценности и интереси, се проявяват като доктринален израз на корпоративността. Чрез методите
и начините на  адаптиране и кооптиране на същности и значения, от една страна, и ,от друга, на комуни-
кационни начини и форми, корпоративните комуникации са в състояние да преодоляват кризи и кризис-
ни ситуации, да изграждат комуникационно поле, върху което конкретните субекти от отделните обще-
ствени сфери намират оптимално решение за проблеми от обществено значение. Но това, без съмнение,
би било невъзможно да се осъществи, ако не бъде решен въпросът за комуникационните канали.

Summary
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Основната проблематика, свързана с комуникационните канали, поставена в контекста на модерните
корпоративни комуникации, обхваща въпросите за тяхната структура, управлението на информацията и
умението да се развива процесът комуникация. В контекста на изграждането и използването на комуни-
кационните канали с особена важност стои и въпросът за отношенията и работата с медиите, особено
при състояния на криза. В този смисъл третирането на информационните масиви, както в момента пре-
ди да бъдат декодирани, така и в момента на движението им в рамките на комуникационните канали, се
оказва един от основните параметри на специфичната за комуникационните канали комуникация, които
пряко се отнасят до изграждането на комуникационните бариери пред източниците на комуникационна-
та екстремалност.

Ключови думи: комуникационен канал, корпоративност, корпоративни комуникации, информационни
масиви, комуникационни бариери.

***

Information efficiency of communication channels

Nikolai Palashev, PhD
State University of Library Studies and Information Technologies

Page 46. Summary: In contemporary information society the corporate communications, perceived as a set
of instruments for implementation and enforcing of policies based on the combination of values and interests,
prove to be a doctrinal manifestation of corporacy. Through the methods of adaptation and combination of
nature and meaning on one hand and through communication means and forms on the other hand, the corporate
communications are able to overcome crises and crisis situations, to construct a communication field in the
frames of which the concrete human beings from the various public spheres come across optimal solutions of
socially significant problems. This undoubtedly could be impossible to obtain without the solution of the prob-
lem with the communication channels.

The underlying problems with the communication channels put in the context of the modern corporate com-
munications envelope the issues of their structure, information management, and the ability to develop the com-
munication process. In the context of communication channels' development and utilization the question of the
relations and cooperation with the media is especially important, particularly in crisis situations. In the sense
mentioned the treatment of the information files, both before decoding and during the process of moving along
the communication channels, proves to be one of the main parameters of the specific to the channels communi-
cation, the latter directly concerning the construction of communication barriers in front of the sources of com-
munication extremeness. 

Keywords: communication channel, corporacy, corporate communications, information files, communica-
tion barriers.

Пактът за стабилност и растеж: основни принципи и насоки във фискалната политика в ЕС

Ст. ас. Мария Нейчева,
Бургаски свободен университет

Страница 50. Резюме: Присъединяването на България към ЕС и очакваното влизане в Еврозоната из-
исква да бъдат изяснени тенденциите в  изискванията към провежданата макроикономическа политика. В
тази връзка статията представя основните характеристики, цели и критики към Пакта за стабилност и рас-
теж, очертаващ фискалната макрорамка, към която трябва да се придържат страните-членки на Еврозона-
та. Разгледани са и основните предложения за ревизирането на Пакта, произтичащи от академичните сре-
ди. Темата е изключително популярна в научното пространство, доколкото в страните, въвели Еврото ка-
то своя парична единица, чрез фискалната политика се постига стабилизация на икономиката и се създа-
ват условия за дългосрочен растеж, поради невъзможността за провеждане на самостоятелна монетарна
политика.

Ключови думи: Еврозона, Пакт за стабилност и растеж, фискална политика.
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Тhe stability and growth pact: basic principles and directions of the eu fiscal policy

Seniour Assist. Prof. Mariya Neycheva,
Burgas Free University

Page 50. Summary: The accession of Bulgaria to the European Union and the expected joining of the Euro-
zone demands for explanation of the trends in the macroeconomic policy and the requirements to it. In connec-
tion with this the article presents the main characteristics, aims, and criticisms of the Stability and Growth Pact,
which is supposed to outline the fiscal macro frame the Eurozone member states should stick to. The basic pro-
posals for revision of the Pact descending from the academic circles are examined as well. The topic is extreme-
ly popular in scientific space as far as the fiscal policy helps the countries that have introduced the Euro as their
official currency to obtain economic stabilization and create conditions for long-term growth because of the
impossibility to pursue their own monetary policies.

Keywords: Eurozone, The Stability and Growth Pact, fiscal policy.

Концентрация на банковата система

Гл. ас. д-р Ивайло Михайлов, 
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Страница 56. Резюме: В статията се разглеждат предимствата и недостатъците на концентрацията
(фрагментацията) на банковата система и ролята на чуждите банки в този процес. Проследяват се теоре-
тичните аргументи и емпиричните данни, които подкрепят наложилата се през последните години хипо-
теза, че концентрацията повишава стабилността на системата и устойчивостта на кредита. Прави се
сравнителен анализ на степента на концентрация на банковите системи на България и другите страни от
ЕС за периода 2001 - 2005 г. 

Ключови думи: концентрация на банковата система, фрагментация, чужди банки, устойчивост на кре-
дита.

***

Concentration of the banking system

Chief Assist. Prof. Dr. Ivaylo Michailov
Bourgas Prof. Assen Zlatarov University

Page 56. Summary: This article examines the advantages and the shortcomings of the concentration (frag-
mentation) of the banking system and the role of the foreign banks in this process. Some theoretical arguments
and empirical data are tracked out to substantiate the hypothesis established in the recent years that concentra-
tion improves the stability of the system and credit sustainability. Finally the article presents a comparison
between the degrees of concentration of the banking systems in Bulgaria and in the other member countries of
the European Union in the period 2001 - 2005.

Keywords: concentration of the banking system, fragmentation, foreign banks, credit sustainability.
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От теория за степента на доверие към икономика на доверието

Момчил Добрев
Д & М - Добрев капитал АД - София

Институт "Добрев и Халачев"

Страница 63. Резюме: Конкурентоспособността на компанията е много важна за нейното оцеляване,
развитие и просперитет. Всяка компания, която се стреми към лидерска позиция в своя сектор или от-
расъл, трябва да се погрижи за своята конкурентоспособност на пазара. Компанията трябва да открие
различни нови методи и средства за поддържане на висока степен на пазарна конкурентоспособност. В
статията е представена теория за доверието, разработена от автора въз основа на дългогодишни наблю-
дения на пазара, която е структурирана съответно като теоретична част, закономерности и практики, при-
ложими в ежедневието на всяка компания. Теорията предлага конкретни фирмени решения за постигане
на по-висока пазарна конкурентоспособност. 

***

From a theory of trust degree towards economics of trust

Momchil Dobrev
"DOBREV & HALACHEV" Institute 

"D&M DOBREV CAPITAL" JSC.

Page 63. Summary:  The competitive power of the company is very important for its survival, develop-
ment and prosperity. Each company wishing to obtain a leading position in its field or branch has to take care
about its competitive power in the market. The company has to find out various new methods and means to
maintain high degree of competitive power in the market. The theory of trust developed by the author on the
basis of his observations for many years in the market and outlined respectively in theory, laws and practices
to be applied in the everyday life of every company, acting in the market have been presented. The theory pro-
poses to the company concrete decisions to reach better competitive power in the market. 

Keywords: competitive power, theory of trust .
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1,08, Word 2000, новите абзаци с отстъп 0,6. Тъй
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следователно номерирани с арабски цифри, като в
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