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Евразийската парадигма и Европейският съюз 

 Въведение

Краят на ХХ век бе и край на една 
идеология – социалистическата. Дали е 
окончателен – има и противоположни мнения, 
които след последната икономическа и 
финансова криза се множат. Съществуват не 
малко индикации, че присъдата е може би 
преждевременна, а победата на либерализма и 
неолиберализма, едва ли окончателна. Сред 
учени от различни области се защитават тези, че 
по-социално  справедлива  идеология ,  
недопускаща краен икономически (пазарен) 
фундаментализъм, е едва ли не новата 
парадигма на света. Но както се оказва 
п р о бл е м ъ т  н е  е  с а м о  в  с о ц и а л н ат а  
справедливост, но в налаганата агресивна 
позиция на неолиберализма за тотално 
принизяване на функциите на основния за сега 
субект в международните политически и 
икономически отношения - националната 
държава. Доколко е състоятелна тази теза не е 
толкова важно. По-важното е, че тя се налага и 
натрапва на определен кръг субекти. Нашите 
тези са насочени към (1), разглеждане на 
идеологическите противоборства в модерния 
свят в началото на двадесети и първи век в друга 
светлина и други аспекти. И най-важното, 
пречупено през нов прочит на евразийската 
парадигма. А също така през желанието да се 
търсят пътища към изграждането на глобален 
свят, отърсен от идеологически конфликти, 
които са в основата на всички останали: военни, 
религиозни, социокултурни, геополитически и 
геоикономически. Защото един факт е 
безспорен: в началото на новото хилядолетие се 
води все по-ожесточена геоикономическа война 
за разпределение и преразпределение на 
стратегическите ресурси и най-вече на ресурса 
знание и неговата проекция информацията.

Теоретическите постулати

Известна е геополитическата теза (теория) 
за вечното противоборството между Силите на 
сушата (Hartland) и Силите на водата (Word 
Island). В исторически аспект се раждат 
митовете за Рим и Картаген, новият Рим и 
новият Картаген. Редно е да се признае, че зад 
тази митология всъщност се крият обективни 
исторически обществено-политически процеси 
в световен мащаб, с различен обхват и 
интензитет през разните епохи и периоди, но 
изключително силно нагнетени идеологически, 
особено с постепенното доминиране на 
пазарната парадигма за икономическо развитие. 
Голямата криза (1929-33 г.) модернизира 
пазарната идеология с либералните постулати 
на Д. Кейнс, а от края на двадесети век с 
агресивното настъпление на неолиберализма, 
изискващ настоятелно налагане на тотален 
пазарен фундаментализъм като единствената 
алтернатива за икономическо развитие и 
просперитет. 

Всъщност фундаменталният въпрос може 
да се сведе до въпросителната: какво се крие зад 
геополитическата теза за Сушата и Водата? 
Лесният въпрос касае Стихията на Водата. 
Защо? Защото и без задълбочени анализи на 
повърхността излиза задкулисието на пазарния 
капитализъм, допълнен с парадигмата на 
либерализма и особено усърдно през 
п о с л е д н и т е  н я ко л ко  д е с е т и л е т и я  с  
неолиберализмът. Принципиални различия 
между трите аспекти почти няма, има нюанси на 
идеологизиране, сведено до доказване на 
удобната теза за ролята на държавата в пазарната 
икономика, а още по-точно казано, до 
съотношението между държавната и частната 
собственост. У никой от известните големи 
икономисти, като се започне от А. Смит, К. 
Маркс, Д. Кейнс и др. няма индикации за 
абсолютизиране на единия или друг вид 
собственост. Абсолютизацията, стигаща до 
фундаментална доминация и на теория и на 
практика е всъщност абсолютизация на 
определени политически идеологии, удобни на 
властимащите на даден етап. Така се стига до 
доста фриволни разбирания и теории за 
капитализма и за социализма. Несъмнено 
парадигмите за класическия капитализъм, 
либерализма и неолиберализма търпят 
модификации, практически опровергавани от 
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реална икономическа действителност в 
глобалната, регионална и национални 
икономики. 

С о ц и а л и с т и ч е с к а т а  и д е о л о г и я  
теоретически се предполагаше да се 
трансформира в комунистическа, (според 
идеолози като Ленин и негови последователи 
преди и след Втората световна война). Един 
факт е безспорен, а именно, че всички те 
„забравиха“ в името на новите идеологически 
„просветления“, че самият К. Маркс разработва 
гениалните си икономически идеи единствено и 
само от гледна точка на политикономия на 
капитализма. Политикономията на социализма е 
по-скоро идеологиче ска проекция на 
политически интерпретации на социалисти-
ческата идея. И не случайно теоретическите 
„приноси“ се сведоха до несъстоятелни и не 
и з д ъ р ж а л и  п р о в е р к а т а  н а  в р е м е т о  
идеологически постулати като „реален 
социа лизъм“ ,  „изградени  о снови  на  
комунизма“, „перестройка“ (СССР) и пр. 
Истината се оказа по-прозаична: основите на 
икономиката са едни и същи и при двете 
идеологии (наричаме това ортодоксална 
икономическа система), борави се със едни и 
същи термини (собственост, пазар, цени, 
търсене и предлагане, капитал, банки и т. н.). 
Разделителната линия се оказа една: как се 
разбират и прилагат основните функции на 
с у б е к т а  д ъ р ж а в а ,  о б р е м е н е н и  в еч е  
идеологически, по отношение на пазарните 
процеси и останалите икономически субекти в 
контекста за собствеността. И в единия и в 
другия случаи се стигна до несъстоятелни 
крайности, подхранвани единствено от удобни 
за властимащите идеологии.

Може да звучи еретично, но в основата на 
идеологиите са религиите, при това като силно 
присъствие при едната и като отсъствие 
(временно) при другата. Но и католическата, 
особено протестантстката конфесия за САЩ и 
Англия (World Island), и православието (за 
Hartland), са изиграли и продължават с 
нарастваща сила да имат своята приносна роля 
за развитието на идеологиите. Ако „третият 
Рим“ като идеология бе позабравена за 
определен период на Изток , то идеята за 
„Картаген“ набираше постепенно все повече и 
повече сила с новите пардагми на либерализма и 
неолиберализма през миналото и началото на 
новото столетие. И трябва да се подчертае – 

католицизмът в различни модификации и схеми 
о р г а н и з и р а  м о щ н а  п о д к р е п а  н а  
разпространяването на неолиберализма след 
края на „студената война“. Тази подкрепа 
практически бе проверена още през времето на 
класическия колониализъм. 

Съвременният прочит на научното 
творчество на руския учен Л. Гумилев, , може да 
събуди единствено съжелителни изводи за 
пропуснати теоретически и съответно 
практически заключения, които отдавна можеха 
да дадат по-реална картина на съвременната 
геополитика и геоикиномика, поне след края на 
Втората световна война. За какво става дума?

Първо. Постановките на Л. Гумилев, а 
също и на други евразийци - класици Трубецкой 
Н. С.,  Савицкий, могат да се разглеждат  като 
теоретически постулат на противоборството 
между двата полюса Суша и Вода, а в 
доктринален и практически аспект като 
противопоставяне между евразийските и 
англосаксонските идеи. В този смисъл, силата 
на изкуствено захранвания с теории и доктрини 
( ко н ф е с и о н а л н и ,  г е о п о л и т и ч е с к и  и  
геоикономически)  неолиберализъм набра 
скорост в края на двадесети и началото на 
двадесети и първи век. 

Зад неолиберализма практически стои не 
толкова някаква специална политикономически 
обоснована теория, а по скоро мощната 
англосаксонската ценностна система. Не е 
предмет на нашето изследване причините и 
факторите (историче ски,  религиозни,  
политически, икономически), които реално я 
квалифицират с подобна характеристика. 
Важното е, че тя се налага и приема като 
идеогема на западната част на човечеството. Т.е. 
на Стихията на Водата. Аналогично, зад 
социалистическата парадигма би могло да стои 
евразийската парадигма като идеогема на 
стихията на Сушата, при условия, че бе 
д о п у с н ат а ,  п о - с ко р о  бе  п р и п о з н ат а  
безапелационно в продължителен исторически 
период като ценностна система на Изтока. Както 
е известно това не се случи! Напротив 
евразийските идеи не само в исторически 
аспект, но и към момента поради известни и 
неизвестни съображения, трудно намират 
припознаване в сърцевината –  новият „трети 
Рим“. Това обаче не отменя потребността да се 
разсъждава в насока разработване на 
теоретическата теза, че и съвременният свят се 
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базира в своето развитие на противопоставянето 
на две ценностни системи - англосаксонската, 
трансформирана по понятни причини в 
е в р о а н тл а н т и ч е с к а  и  е в р а з и й с к ат а .   
Трансформацията, за която става въпрос, 
всъщност ще бъде разковничето на много 
бъдещи геополитически и геоикономически 
процеси в съвременния свят. Защото векторът 
(компонента) Западна Европа (сегашния 
Европейски съюз) в това противопоставяне 
може да има решаваща роля.

Разбира се, до тук се разсъждава чисто в 
теоретически аспект. Резонен е въпросът, ако 
има сблъсък между две ценностни системи (4), 
изпълнени с конфесионални, социокултурни, 
езикови и пр. „некомплиментарности“ (Л. 
Гумилев), т.е несъвпадения, то човечеството е 
обречено на вечно противоборство! Да 
припомним, че теорията за конвергенцията дори 
д о п у с к а ш е  с б л и ж а в а н е  м е ж д у  
противоположните „идеологически“ системи: 
социалистическата и капиталистическата в 
някакво мъгливо бъдеще време. Процесите се 
ускориха, но те бяха по-скоро инспирирани 
процеси на разпад на отделни сегменти на 
едната система - социалистическата. След 
известно геополитическо затишие, текат 
интензивни геополитически и геоикономически 
процеси на Изток. Нарушените статуква се 
възстановяват, стари проблеми възкръсват и се 
изострят, възникват нови геопространства в 
света, макар и в различна геополитическа 
конфигурация, в централна и източна и западна 
Европа. В източната част на Евро-Азия протичат 
не  по-малко интензивни проце си на  
сътрудничество, а в бъдеще и на интеграция. 
Техният интензитет на този етап е по-слаб в 
сравнение с Европейския съюз.  За сега! 

С ъ в р е м е н н а т а  г е о п о л и т и к а  и  
геоикономика е свързана преди всичко с 
осъзнаване на геопространствата като 
реалности, в които се извършват както видими, 
така и виртуални процеси от различно естество: 
политическо, икономически, технологично, 
социално, конфесиално и т.н. Геополитиката и 
геоикономиката са също израз на особена 
мобилност на процеси, но също и на реално 
движение на ресурси от всякакъв вид и 
характеристики. И това става в условия на т.нар. 
„компресия на времето и пространството”, която 
в наше време набира все по-голяма скорост. 
Такава скорост, че мобилността започва да 

поражда повече хаос, отколкото ред. Връзката с  
темата са усилията на движещите сили, 
подчинени на англосаксонската ценностна 
система, т.е. на неолиберализма в най-новото 
време (последните два века) да „вкара”  
стремежът към единен свят в рамките на 
съмнителни догми и единни норми на 
неолиберална и пазарна демокрация за всички 
субекти. В същия дух стои и въпросът за 
формиране на „еднотипен мобилен хомо 
економикус” ,  който  да  изпълни  със  
съдържанвие, налагано от англосаксонското 
разбиране за глобализация.  

Евразийската парадигма поне на този етап 
насочва развитието на глобалния свят към 
някакво модернизиране, към постигане на 
общочовешка ценностна система, която по-
скоро да е продукт на човешката еволюция, а не 
толкава на насилствени конвергиращи усилия. В 
икономически план евразийската пардигма 
предлага именно връщане към модернизирани 
постулати на реалната икономика, а не към все 
по-бламиращите се виртуални представи и 
схеми за развитието на световната икономика. 
Очакваното създаване на новия световен 
икономически, технологичен и финансов 
център в Азия  вероятно ще даде оценка за 
стойностите на Вашингтонския консенсус и на 
набиращия скорост Евразийски консенсус.

Геостратегическият избор на ЕС

Европейският съюз, западната му част (ЕС 
- 9, без Англия и Ирландия), а също така и 
повечето държави от следващите разширения: 
четвъртото (Австрия, Финландия и Швеция), 
петото (страните от ЦИЕ, в т.ч България) 
принципно могат да бъдат отнесни към  
Rimland-a: междинната зона между Hartland и 
World Island. Именно Rimland е обекта на 
съвременната глобална геополитическа и 
геоикономическа битка с всички възможни 
видове войни: горещи (световни, регионални и 
локални), „студените войни“ (вкл. и сегашната 
нова ескалация на студената война), в ново 
време – геоикономическата война, която би 
могло да бъде квалифицирана като „трета 
световна война”. ЕС безусловно влиза в обхвата 
на действие на основния геополитически закон 
за противоборството между двете стихии. 

Това кратко припомняне цели единствено 
да се обърнем към първоизвора на актуалните, 
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днешни проблеми на евросъюза. Казано по-друг 
начин, Европейският съюз като генезис, 
еволюция и развитие следва геостратегическа 
логика, която в много голяма степен е 
з а код и р а н а  в  н е го ват а  д ом и н и р а щ а  
принадлежност към Rimland и стратегическа 
гравитация към Сушата. В този смисъл се 
формира и новата регионална (зонова) 
идентификация и евентуално на регионален Гео 
Код в процеса на европейската интеграция. Но 
този процес не е праволинеен! Всичко ще зависи 
о т  е д н а  в ъ з м о ж н а  п е р с п е к т и в а  з а  
геостратегическо преориентиране на съюза към 
World Island. Евразията е по-спокойна в това 
о т н о ш е н и е :  т я  и м а  а л т е р н ат и в а  з а  
самостоятелен ход и стратегия за бъдещо 
развитие, но има и исторически обусловена 
възможност за геоикономическо, а защо не и 
геополитическо интегриране с Европейския 
съюз. 

П о д о б н а  д и с к у с и я  м о ж е  б и  е  
преждевременна, след като още не е изграден 
политическият съюз и ще стане въпрос в по-
далечно време. Още повече, след смущаващите 
обстоятелства около провалите с Европейската 
конституция и проблемите с Договора от 
Лисабон за реформа (2007). Но проблемите, 
които тресат от пет години евросъюза – 
икономическа и финансова криза, сътресенията 
в еврозоната, трудно решимите проблеми на 
редица страни - членки (Гърция, Испания, 
Португалия, Италия, Ирландия), отново влизане 
на всички членки в нова рецесия, принуждава 
евросъюза да поставя на дневен ред нови и 
радикални аспекти на европейската интеграция 
– единен банков надзор, отиване към нова 
политическа конструкция – европейска 
федерация и т.н.  Един политически съюз ще 
разполага с много повече геополитически 
р е с у р с  д а  р е ш а в а  и  п р о б л е м а  з а  
геостратегическата ориентация на Европейския 
съюз в бъдеще. В голяма степен изборът ще 
определи бъдещата му съдба. Активната 
политика на евросъюза към разширяване, макар 
и временно почти стопирана, поради „ресурсна 
умора и дефицит” неминуемо ще стигне до 
естествените географски, геополитически и 
геоикономически граници на Евразията.

Така, че геостратегическата ориентация на 
ЕС е съдбовен за бъдещето на евросъюза въпрос 
и проблем. Рано или късно Европейският съюз 
ще трябва да направи този избор! Според нас 

вариантите могат да бъдат сведени до два. 

Англосаксонският вариант

Условно го наричаме англосаксонски 
избор. Т.е. в стратегически план ЕС ще се 
ориентира към геополитическо взаимодействие 
с геоикономическото пространство на 
англосаксонските държави, сред които 
безспорен лидер са САЩ. Към него следва да 
причислим Англия като първата автентична 
страна на този ареал и носителка на 
англосаксонската ценностна система, в 
основата на която лежи протенстанството. В 
тази група е Ирландия и с някои условности 
Португалия. Извън тези страни - членки на ЕС, е 
редно да бъде причислена и Исландия, бъдеща 
членка на евросъюза, процесът за което може да 
се ускори от тежката финансова и икономическа 
криза, в която изпадна тази страна. Или в 
рамките на евросъюза е оформена малка група 
(като бройка) държави, но с  определена, 
значителна политическа и икономическа тежест. 
Тази група и най-вече Англия, играе ролята на 
„троянски кон“ в ЕС! Причините за това са 
няколко:

 Тези страни са типични представители 
на World Island. Гравитирането на тези страни 
към доктриналните концепции на САЩ за 
развитието на глобалния свят е логично. А 
решаваща дума в доктрините на САЩ за 
световно доминиране има англосаксонският Гео 
Код .

 Англия влиза в ЕИО след сериозен опит 
да се противопостави на геополитическия 
проект, наречен Европейска общност и като 
противовес създава (1961г.) Европейската 
асоциация за търговия (ЕАСТ). Под натиска на 
САЩ Англия прави „корекция“ на своята 
позиция и става членка на ЕИО (1973 г.) след 
дългогодишна обструкция на Франция против 
н е й н о т о  ч л е н с т в о .  С п е ц и ф и ч н а т а  
(геополитическа) позиция на Англия в 
Европейския съюз категорично е прокламирана 
в хитовата (и култова) книга на  бившия премиер 
на страната М. Тачър „Изкуството на 
държавника - стратегия за промяна на света“ (5)

Позицията на Англия по отношение на 
европейската интеграция е изразена още от У. 
Чърчил в негова реч през 1946 г., независимо, че 
е един от идеолозите за създаване на 
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„Европейски съединени щати“. „Ние сме с 
Европа, но не част от нея. Ние сме свързани, но 
не абсорбирани. Ние сме заинтересовани и 
сдружени, но не и погълнати“. И още: 
„ . . .интере сите  на  Великобрит ания  и  
Британската общност все повече се преплитат с 
интересите на САЩ“.  Тази мисъл, която, 
изразява изконна геополитическа позиция на 
Англия се доразви в ново време от М. Тачър. Тя 
изразява ясни послания. „Поради уникалния си 
международен статут Великобритания 
изключва всяко отстъпление от британския 
статут в името на федерализираща се Европа“. 
Тя е категорична, че членството на страната в ЕС 
преследва определени цели, диктувани от 
английските интереси: „Още в самото начало 
обаче трябва да дадем ясно да се разбере, че сме 
готови, ако не постигнем целите си да се 
оттеглим едностранно от членство в 
Европейския съюз“. Не може да се отрече 
достойнството на тази позиция! Нещо повече, 
английската геополитическа доктрина изглежда 
е подготвена с алтернативен проект. Или, ако 
Англия излезе едностранно от евросъюза (6) е 
ясна перспективата - да се включи в НАФТА 
(Северноамериканската зона за свободна 
търговия). В правителствата на Т. Блеър и на 
сегашното има много по-меки квалификации. 
Напоследък обаче тази позиция започва да се 
„бетонира”. При какви геополитически 
обстоятелства това би станало факт, е предмет на 
отделен анализ. Но е възможно! Ще доведе ли 
подобен ход на Англия до процес на разпад на 
евросъюза също подлежи на задълбочен анализ. 
Във всеки случай Англия ще работи за 
интегриране на  Европейския съюз с  
американската геоикономическа зона. Затова 
тезата, че включване на Русия и постсъветското 
пространство, както и на пространството на ЕС 
в един общоевразийски интеграционен процес 
ще елиминира в голяма степен негативните 
последици от осъществяването на подобен 
разрушителен за ЕС сценарий, е възможна.

Засега обаче ЕС все още няма окончателно 
избистрена геополитическа стратегия за 
отношенията на Изток и по-специално с Русия 
(замразения нов договор). Какви сценарии са 
възможни при евентуален англосаксонски избор 
на ЕС?  

Първо. Създаване на „икономическо 
NATO“. Този вариант получи тласък с 
подписаното между А. Меркел и Буш по време 

на немското председателство на Съвета на ЕС 
(първата половина на 2008 г.) съглашение за 
формиране на Трансантлантическа зона за 
свободна търговия (TAFTA: Trans-Аtlantic Free 
Trade Association). Идеята не е нова. Да 
припомним замисъла на Р. Рейгън и М.Тачър за 
„икономическо НАТО“ като противовес на 
СССР и социалистическата система. В 
съвременен вариант - като противовес на 
евентуален съюз на формата БРИКС (Бразилия, 
Русия, Индия, Китай, ЮАР), около който най-
вероятно ще гравитира по-голямата част от 
„бедния Юг“, вкл. доста мощни държави. Това 
на практика означава ново геополитическо 
преструктуриране на света и нова ескалация на 
напрежение в глобалната геополитика през 21 
век. Възможно и друга съдба на ЕС! 

Какви са възможните геополитически и 
геоикономически последствия:

 Край на геополитическия проект 
„европейска интеграция“ и „Европейски съюз“.

 Формиране на качествено нов субект на 
системата на международните отношения и на 
системата на международните икономически 
отношения: САЩ и ЕС ще дават над 50% от БВП 
на света и ще контролират около 80% от 
виртуалния капитал в глобалната финансова 
система.  Същевременно ще обхванат 
потребителски пазар с едва 12% от световното 
население. Последния факт фактически оставя 
открит проблема за пазарите и тяхното 
перманентно преразпределение. Средствата за 
това са известни: горещи и геоикономически 
войни и конфликти и по-малко преговори.  

 Удар срещу многостранната търговска 
система, която се изгражда в рамките на 
Световната търговска организация (СТО). Това 
ще  доведе  до  спиране  и  провал  на  
дългогодишните преговори („раунди“) в 
рамките на ГАТТ и СТО, респективно до ново 
изостряне на противоречията „Север - Юг“. 

 Създаване на Нов (Гео)икономически 
Ред, с нова конструкция и нова конфигурация на 
субектите, вкл. ново решаване на въпроса за 
позицирането на раждащия се „икономически 
гигант“  Кит ай ,  възст ановяващат а  с е  
геополитически и геоикономически Русия, 
проспериращи икономически големи държави 
като Индия, Бразилия, Венецуела и др. Ясно е, че 
този процес няма да е така лесен както този, след 
края на Втората световна война и на „студената 
война“?
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Готов ли е Европейският съюз, първо да 
зачеркне проекта „Европейски съюз“ и второ да 
участва  ре сурсно,  геополитиче ски и  
геоикономически в изграждането на нов 
Световен Икономически Ред под диктата или 
поне с водещата роля на САЩ? Отговорът може 
да бъде не, поне на този исторически етап, 
особено ако се елиминира двойствената роля на 
А н гл и я  в  е в р о с ъ ю з а .  С л ед о ват е л н о  
англосаксонският вариант за избор на ЕС 
логично би трябвало да отпадне както по 
фу н д а м е н т а л н и   т а ка  и  п о  т е ку щ и  
геополитически причини. Не трябва да се 
забравя позицията на А. Меркел, че следва 
източната политика на Г. Шрьодер и 
формулировката на американския президент, че 
Германия е главният партньор на САЩ в 
Европа! Второ.  Англосаксонският вариант 
в к л ю ч в а  и  д р у г,  о щ е  п о - м а щ а б е н  
трансантлантически проект. Разбира се на този 
етап също като работна хипотеза. Но е мечтата 
на М. Тачър. Това е формулата: Европейски съюз 
+ NAFTA (North-American Free Trade 
Association: Северноамериканска асоциация за 
свободна търговия) = Транс-Aтлантическа 
геоикономическа зона.  Това означава 
включването в евентуален диалог по тази тема и 
на другата голяма държава - Канада, а също така 
и на Мексико, които са членки на NAFTA. 
Осъществяването на такъв проект означава 
драматично разместване в конфигурацията на 
главните геоикономически зони, които са 
формирани (или са в процес на формиране) 
понастоящем,  на субектите и обектите в тях.

Евразийският вариант 

Става въпрос за евентуален евразийски 
избор на ЕС. Алтернативите могат да бъдат 
сведени до две:

Първо. Намиране на стратегическа 
формула Русия да стане членка на Европейския 
съюз. Естествено коренно различна от тази, 
която се прилага за нови членки понастоящем. В 
този случай Русия трябва да има не толкова 
специален, а преди всичко равностоен статут 
като този на големите страни - членки на 
евросъюза. Този вариант на евразийски избор е 
възможен при хипотезата, че Русия стане също 
член на НАТО или тази организация промени 
своето кратополитическо предназначение, 
отказвайки се от антируската си насоченост . 

Второ. Източната политика на ЕС е 
възможно да се трансформира на определен етап 
в геостратегия за формиране на голямо 
мегарегионално геоикономическо пространство 
на базата на интеграционно взаимодействие с 
зона, център на която ще бъде Русия или ядро от 
мощни държави. В изтеклия десет годишен 
договор се предвиждаше изграждане на общо 
икономическо пространство между ЕС и Русия. 
Това е формулата: ЕС (Европейски съюз) +  ЕС 
(Евразийски съюз) = Евро - Азиатска 
геоикономически съюз. Етапите, равнищата и 
формите на интеграционно взаимодействие 
между двата съюза принципно ще са проекция 
н а  ко н с т р у к ц и и т е  н а  Е в р о п е й с к ат а  
геоикономическа зона и на формиращата се 
Евразийскат а  геоикономиче ска  зона .  
Стратегическото партниране между ЕС и Русия 
е базата за подобно развитие. Няма съмнение, че 
стратегическо взаимодействие ще има и между 
ЕС и Китай. Какви са реалните предпоставки за 
евразийски избор на ЕС?

 Принадлежността на ЕС към Сушата, 
съгласно основния геополитически закон .

 Напреднала фаза на европейската 
интеграция, която позволява решаването в 
с а м о с т о я т е л е н  р е ж и м  н а  м а щ а б н и  
геополитически и геоикономически задачи на 
регионално и глобално равнище.

 Статуквото на ЕС като ядро на 
Европейскат а  геоикономиче ска  зона ,  
перспективите за разширяване на евросъюза на 
изток, югоизток и на юг и перспектива за 
формиране на обширно геоикономическо 
пространство между двата велики океана. С 
други думи казано, става въпрос за историческа 
геополитическа победа на Hartland и Rimland –a.

 Възможностите с най-малко ресурсно и 
финансово напрежение да се решават въпросите 
на енергийното осигуряване, енергийната 
сигурност и ефективност и на ЕС и на цялото 
пространство.

 Разширяване на пазарния потенциал на 
новата общност почти до един млрд. души в 
единия вариант и до над 2,5 млрд. души във 
втория.

 Излизане на водещи позиции в областта 
на високите технологии чрез интегриране с 
научно - развойните потенциали на Русия и 
Китай.

 В к л ю ч в а н е  в  р а з р а б о т к а т а ,  
експлоатация на огромни природни ресурси, 
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които отдавна са дефицитни в западната част на 
Европа.

 Реализиране на грандиозни проекти по 
изграждане на комуникационни трасета, мрежи 
и системи (пътни, ж.п., авио, нефто и газо и 
телекомуникационни) Запад - Изток, вкл. до 
американския материк.

Евразийският вариант също ще доведе до 
възникването на нов мощен субект на 
глобалната геополитика и геоикономика, също 
ще предизвика потребността от Нов Световен 
Ред, но се предполага  да бъде много по – 
балансиран. Но най-същественият ефект от 
евразийски избор за Европейския съюз ще бъде 
по париране на постоянните опити за 
геополитиче ски натиск от страна на 
англосаксонския ареал. Ще се увеличи ли обаче 
„евразийският геополитически натиск“? Да! 
Интерпретациите по тази тема ще зависят от 
гледната точка! Ако се отива към единен, общ 
интеграционен геоикономически организъм, 
какъвто би трябвало да представлява Евро-
Азиатската геоикономическа зона, подобни 
опасения биха отпаднали! Означава ли 
евразийският избор крах на ЕС? Също резонен 
въпрос! Но той също отпада, ако се приеме 
хипотезата за качествено по-висок етап, 
равнище и форма на геоикономическа 
интеграция между европейската и евразийската 
геоикономически зони.  И все пак става въпрос 
за едно по-далечно бъдеще. 

В Европейската геоикономическа зона, 
Европейският съюз е едновременно  център и 
ядро на зоната. Той е преминал в голяма степен 
всички познати форми на интернациона-
лизиране в дълбочина, т.е. като регионалната 
интеграция. Геоикономическата конструкция на 
европейската зона ще се оформи в по-завършен 
в и д ,  ко г ато  Е С  п р е м и н е  в  е т ап  н а  
геоикономическа интеграция в цялото 
общоевропейско пространство и прилежащия 
към него Rimland. Европейското икономическо 
пространство  - ЕИП(ЕС+ЕАСТ) е бледо, 
формално (компромисно) подобие на подобен 
процес? Само в този случай може да се постигне 
формулираната в Лисабонската стратегия и 
потвърдена в новата стратегия „Европа 2020” 
цел за превръщане на Европейският съюз в една 
от най-мощните икономически, социални и 
технологични региони на глобалния свят. 
Трудно е да се приеме, че на този етап, поне в 

този формат (ЕС-28), евросъюзът може ресурно 
сам да реши тази грандиозна задача.

Източната политика на ЕС  се нуждае от 
стратегическо преосмисляне на отношенията с 
Русия. Макар и издигнати в ранг на 
стратегически, не може да се твърди, че 
доминират стратегическите подходи. Очевидно 
двата субекта се нуждаят от определен период на 
взаимодействие, в което политическата 
толерантност да се изведе на първа позиция (6), 
а други извън обхвата на този формат отношения 
геополитически и геоикономически фактори, 
натиск и внушения да се оценяват трезво и 
реално от гледна точка на бъдещите 
стратегически отношения. Не става въпрос за 
изграждане на капсулирано интеграционно 
взаимодействие, а за споделена геополитическа 
отговорност за бъдещето на  Европа, на цялото 
човечество и изграждане на нов много по-
хуманен свят. 

Светът навлиза в нова спирала на развитие 
под въздействие на нови познати или 
непредсказуеми рискове. Върху евросъюза се 
увеличават ресурсният, технологичният, 
енергийният, миграционният натиск. Очевидно 
е изоставането в преструктурирането и 
модернизирането на икономиката на ЕС. 
Нарастват пазарните предизвикателства във 
връзка с навлизането  на глобалния свят в трудно 
п р ед с ка зуе м  п е рм а н е н т е н  ц и к ъ л  н а  
икономически, финансови, продоволствени, 
енергийни, екологични, климатични и пр. кризи. 
Предстои поредната глобална битка за 
изграждане на НОВ СВЕТОВЕН РЕД – 
геоикономически и геополитически. Десетките 
мащабни проблеми  и нови предизвикателства, 
благоприятното и неблагоприятното пресичане 
на геополитически и геоикономически фактори 
в геопространството на Европейския съюз  и 
извън него преопределят бъдещето на 
евросъюза не само като просперитет, но и 
възможно като оцеляване.   

И така: англосаксонски или евразийски 
избор на Европейския съюз? Възможно ли е 
Западна Европа да се върне в исторически 
обусловената зона на интереси на Евро - Азия и 
на нейната ценностна система.

Ще затворим темата с  повдигнатия въпрос 
в началото на статията: ще се налага ли спокойно 
единствено неолибералната идеология и 
ценностна система или се очертава сериозен 
идеологически сблъсък с евразийската 

Евразийската парадигма и Европейският съюз 



парадигма и стоящата зад нея също ценностна 
система от по-друг  порядък? Открити въпроси, 
които касаят бъдещето на Европа, Европейския 
съюз, на Азия и дори на цялото човечество. 
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Интеграция и специализация

 Въведение

Според съвременната икономическа 
теория в основата на интеграционния процес 
стои обективното несъответствие между обема 
на национално производство за даден вид 
продукция и големината на националния пазар 
за същия вид продукция. Това несъответствие 
може да бъде преодоляно с разширяване на 
териториалния комплекс, в границите на който 
се затваря единният възпроизводствен процес. 
По тази причина икономическата интеграция се 
разглежда като обективно необходим процес, 
който позволява достигането на оптималния 
мащаб на комплекса, в който се затваря кръгът 

3между производството и потреблението. 
Развитието на интеграционния процес 

вод и  д о  р а з ш и р я ва н е  ( а б с ол ют н о  и  
о т н о с и т е л н о ) ,  з а д ъ л б о ч а в а н е  и  
интензифициране на икономическите връзки 
м е ж д у  с т р а н и т е - п а рт н ь о р и .  То ва  с е  
потвърждава от данните за темповете на износа 
и на БВП на четири от страните, основателки на 
най-развитата интеграционна общност в света 
(Европейския съюз) – Германия, Италия,  
Франция и Холандия. За периода 1950-1958 г. 
темпът на растеж на БВП на Германия е 7,8%, на 
Италия – 5%, на Франция – 4,4%, на Холандия – 
4,3%. За същия период темпът на нарастване на 
износа на Германия е 19,7%, на Италия – 9,2%, 

4на Франция - 3,8%, на Холандия – 11,7%.   
Значително нараства и относителният дял на 
стокообмена между тези страни в общия им 
въ н ш н от ъ р го в с к и  с то ко о б о р от  –  от  

приблизително една трета в края на 50-те години 
на XX век до 54-55%  в началото на 80-те години 
на XX век. През 2010 г. делът на търговията 
между страните-членки на Европейския съюз 
достига почти 70% (за отделни страни до 86-88 

5
%) от целия им стокообмен.

Освен разширяване и интензифициране на 
външноикономическите връзки настъпват и 
съществени промени в структурата на износа и 
вноса между страните-партньори. Постепенно 
се осъществява преход от търговия с готови 
изделия на различните отрасли към търговия с 
модули и детайли в рамките на даден отрасъл. 
Носители на растежа във външната търговия 
между тези страни стават наукоемките отрасли. 
Тази тенденция на нарастване на дела на 
продукти на високотехнологичните отрасли във 
външната търговия между страните-партньори 
води до промяна в характера на конкуренцията 
на международните пазари – от конкуренция, 
основата на цени и качество, към конкуренция в 
областта на технологиите. Предвид високите 
разходи за научноизследователска и развойна 
дейност при всяко ново производство нараства 
интересът от разширяване на сътрудничеството 
между страните в областта на научните 
изследвания. На свой ред това води до 
разширяване мащаба на производството, 
повишаване на ефективността и степента на 
интеграция.

И така, развитието на интеграционния 
процес води освен до разширяване (абсолютно и 
относително), задълбочаване, интензифициране 
на икономическите връзки между страните-
партньори, но и до повишаване степента на 
неопределеност, до висока степен на 
взаимозависимост в тяхното икономическото 
развитие. Колкото по-висока степен на 
интеграция се постига, толкова повече нараства 
необходимостта от съгласувани мероприятия и 
действия между страните-партньори. 

Успешното развитие на интеграционния 
процес изисква хармонизиране на интересите 
както между страните-членки, така и между 
общността и дадена страна-членка. Съществени 
трудности в процеса на хармонизиране на 
интересите по двете направления създава 
различната степен на развитие на страните-
партньори. Интеграцията има смисъл тогава, 
когато води до повишаване на икономическия 
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просперитет на всички страни-партньори, 
когато създава условия изоставащите в 
икономическо отношение страни да постигнат 
ускорено развитие на основата на предимствата, 
които създава интеграционния процес. 

В такъв случай основна цел на 
регионалната икономическа интеграция се 
явява  повишаването на икономическото 
благосъстояние на държавите-членки на 
интеграционната общност. Интеграцията като 
обективен процес създава възможности дадена 
страна на основата на специализацията 
ускорено да модернизира своята икономика, да 
създава и развива конкурентни предимства и по 
този начин за по-кратко време да постигне по-
високи стопански резултати. От една страна, 
чрез задълбочаване на специализацията 
интеграцията съдейства за повишаване 
качеството и ефективността на създаваните 
стоки и услуги, до повишаване на тяхната 
конкурентоспособност, до създаване и развитие 
на конкурентни предимства, а, от друга страна, 
създава възможности за формиране на такава 
структура на вектора на крайното потребление, 
която в най-висока степен съдейства за 
повишаване жизнения стандарт. Използвайки 
модела на Робърт Солоу за икономическия 
растеж Ричард Балдуин и Чарлз Уиплоуз 
представят следния механизъм, по който 
и н т е г р а ц и я т а  о ка з ва  вл и я н и е  въ р ху  
икономическия растеж: въз основа на промяната 
в относителните цени на стоките и факторите на 
п р о и з в од с т в о т о  ( к ат о  с л е д с т в и е  о т  
премахването на тарифните и нетарифните 
ограничения върху търговията) фирмите се 
специализират в определени дейности, което 
води до нарастване на инвестициите, а оттук и 
до намаляване на производствените разходи за 
единица продукция. Производството се уедрява, 
фирмите реализират икономии от мащаба, което 
е предпоставка за привличане на нови 
инвестиции. Крайният резултат е повишаване на 
ефективността, с която се използват ресурсите 
труд и капитал. Според тях в средносрочен 
период влиянието на интеграцията върху 
икономическия растеж се проявява най-вече 
чрез нарастването на капитала, а в дългосрочен 
период нейното влияние се проявява предимно 
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чрез знанията, уменията и технологиите. 

Данните на 12 европейски страни 
(Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, 
Германия, Италия, Холандия, Норвегия, 
Швеция, Швейцария, Великобритания) през 

7периода 1890-1992 г.  ясно показват ролята на 
интеграцията за икономическия растеж, 
производителността на труда и доходите на 
населението. През периода 1890-1913 г. 
средногодишните темпове на растеж на реалния 
БВП, на реалния БВП на глава от населението и 
на производителността на труда са били 
съответно 2,6%, 1,7% и 1,6%. През периода 
1913-1950 г. те са съответно 1,4%, 1,0% и 1,9%. 
През периода 1950-1973 г. средногодишните 
темпове на растеж на реалния БВП, на реалния 
БВП на  глава  от  нас елението  и  на  
производителността на труда достигат 
съответно 4,6%, 3,8% и 4,7%. Получените 
резултати дават основание този период да бъде 
определен като „златната ера” (Golden Age). 
През следващите 20 години стойностите на тези 
показатели намаляват съответно на 2,0%, 1,7% и 
2,7%.

През периода 1950-1973 г. страните-
членки на Европейската интеграционна 
общност – Германия, Италия, Франция, 
Холандия и Белгия постигат значително по-
висок средногодишен темп на растеж на реалния 
БВП на човек от населението в сравнение със 
страните извън интеграционната общност 
тогава – Великобритания, Дания, Ирландия. За 
Германия той е 5%, за Италия – 4,9%, за Франция 
– 4%, за Белгия – 3,5%, за Холандия – 3,4%. За 
същия период средногодишният темп на растеж 
на реалния БВП на човек от населението за 
Великобритания, Дания и Ирландия е съответно 
2,4%, 3,1% и 3,1%.

Историята на европейската икономическа 
интеграция познава два случая. Единият случай 
е този на страни, които са на по-ниска степен на 
социално-икономическо развитие, когато се 
присъединяват към интеграционната общност. 
Такъв е случаят на Ирландия, Гърция, 
Португалия, Испания, както и на 12-те 
източноевропейски страни (Полша, Чехия, 
Унгария, Словакия, Словения, Литва, Латвия, 
Естония, Кипър, Малта, България и Румъния). 
Другият случай е на страни, които са със сходна 
степен на социално-икономическо развитие със 
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6  Baldwin R., The Economics of European Integration, The McGraw-Hill 
Companies, 2006, p. 163.

7  Baldwin R., The Economics of European Integration, The McGraw-Hill 
Companies, 2006, p. 163.
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страните от интеграционната общност. Такъв е 
случаят на Великобритания, Дания, Австрия, 
Швеция, Финландия, когато се присъединяват 
към европейската интеграционна общност.В 
първия случай историята дава два примера. 
Едни страни постигат забележителни резултати 
след присъединяването си към интеграционната 
общност, например Ирландия. Други страни 
като Гърция, Португалия и Испания не постигат 
същите резултати. Ирландия се присъединява 
към европейската интеграционна общност през 
1973 г. Тогава тя е най-бедната страна с доход на 
глава от населението около 64% от средното 
равнище за общността, с високи равнища на 
безработица и емиграция. За три десетилетия 
страната постига най-високи темпове на 
икономически растеж от всички страни-членки 
на европейската интеграционна общност: 4,7% 
средногодишен темп на икономически растеж за 
периода 1970-1980 г. при средно равнище за 
Общността 3,2%; 3,6% средногодишен темп на 
икономически растеж за периода 1980-1990 г. 
при средно равнище за Общността 2,9%; 7,7% 
средногодишен темп на икономически растеж за 
периода 1990-1998 г. при средно равнище за 
Общността 1,8%. През периода 1980-1990 г. 
средногодишният темп на реален растеж на БВП 
на Гърция е 0,7%, на Испания – 3%, на 
Португалия – 3,2%, а през периода 1990-1998 г. 

8
той е съответно 1,9%; 2,1% и 2,4%. 

През 2003 г. по БВП на човек от 
9

населението (ППС)  страната е с 41% над 
средното равнище на Общността (ЕС 27=100), 
което я нарежда на второ място в ЕС (след 
Люксембург) и на четвърто място в света след 
САЩ и Норвегия. За същата година БВП на 
човек от населението (ППС) на Португалия е на 
80% от средното равнище на Общността, на 
Гърция е на 93%, а на Испания – 1% над 
средното равнище за ЕС (ЕС 27=100). През 1980 
г. по Индекс на човешко развитие Ирландия (с 
индекс 0,720) заема 17-то място в света, Гърция 
(с индекс 0,707) е на 20-то, Испания (с индекс 
0,680) – на 25-то, Португалия (с индекс 0,625) – 
на 28-мо. През 2005 г. стойността на Индекса на 
човешкото развитие на Ирландия е 0,886, което 
нарежда страната на пето място в света (след 
Норвегия – 0,932; Австралия – 0,925; Нова 
Зеландия – 0,896 и САЩ – 0,895). За същата 

година Испания е на 20-то място в света със 
стойност на индекса 0,848; Гърция е на 22-ро 
място със стойност 0,839, а Португалия – на 40-
то място със стойност 0,775.

Членството в интеграционната общност 
трябва да носи ползи и за двете страни – и за 
интеграционната общност като цяло, и за 
държавата-членка. Удовлетворяването на това 
условие е свързано с намаляване на разликите в 
степента на социално-икономическо развитие 
на държавите-членки. Колкото по-малки са 
различията в  степента на  социално-
икономическо развитие между страните, 
формиращи дадена интеграционна общност, 
толкова по-малка става вероятността от 
възникване на дезинтеграционни процеси и 
нарастване на противоречията в интересите 
както между страните-членки, така и между 
интеграционната общност и дадена страна-
членка. От тази гледна точка възможностите, 
които създава интеграционният процес за 
повишаване конкурентоспособността на 
държавите-членки, представляват в същото 
време и изисквания към тях за ускорено 
модернизиране и повишаване ефективността на 
функциониране на техните икономики. 

Членството в интеграционната общност 
създава отговорности и задължения на страните 
за спазване на определени норми, правила, 
стандарти и т.н. Това не рядко влиза в 
противоречие с техните национални интереси. 
Всяка страна трябва да е подготвена да понесе 
бремето на своето членство в интеграционната 
общност, т.е. да е готова да „жертва” част от своя 
интерес в името на интереса на интеграционната 
общност. В този случай „жертвата” се явява 
цената, която плаща всяка от двете страни 
(интеграционна общност и държава-членка). 
Тази цена ще бъде толкова по-малка, колкото по-
големи са ползите и за двете страни.

Взаимното зачитане и хармонизиране на 
интересите между общността и държавите-
членки не трябва да води до тяхното 
обезличаване, до нарушаване на тяхната 
свобода. Условията, при които се развива 
интеграционният процес, трябва да осигуряват 
необходимата свобода на държавите-членки, за 
да могат техните икономики да повишават 
ефективността от своето функциониране. С 
други думи, членството на дадена страната в 
интеграционната общност трябва да бъде 
гаранция за реализацията на тази свобода, т.е. 

8  The competitiveness of European industry, Report, 1999, p. 42.
9  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?%20tab=table&init=1&
plugin=1&language=en&pcode= tsieb010
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отделните държави-членки да могат да запазват 
и развиват своята идентичност.Освен 
възможности, изисквания и ограничения 
интеграционният процес създава и редица 
трудности, опасности и проблеми, които 
поставят на изпитание и държавите-членки, и 
интеграционната общност като цяло. Основно 
тези  неблагоприятни въздействия на  
интеграцията върху социално-икономическото 
развитие на държавите-членки намират израз в 
увеличаване на регионалните различия. Според 
П о л  К р у г м а н  з а д ъ л б о ч а в а н е т о  н а  
специализацията и концентрирането на 
ресурсите в райони с интензивна стопанска 
дейност поражда небалансираност в развитието 
и възникването на регионалните различия. Той 
изразява съмнения по отношение на 
способността на пазарните сили да се справят с 
тези регионални различия в развитието и затова 
препоръчва целенасочена общностна и 
национална политика за преодоляване на 

10
регионалните диспропорции.

Историческият поглед върху европейската 
икономическа интеграция показва, че когато 
към интеграционната общност се присъединява 
страна с по-ниска степен на социално-
икономическо развитие, първоначално се 
разчита онези предимства, които се създават от 
развитието на базисните фактори – основно 
природните дадености и ниската цена на труда. 
Специализацията, обаче, в нискотехнологични и 
трудоемки производства може допълнително да 
задълбочи структурните проблеми, ако страната 
своевременно не подготви своята икономика за 
преход към създаване на предимства, основани 
на развитието на надстроечните фактори 
(знание, иновации и т.н.). 

Интеграцията като обективен по своя 
характер процес създава възможности пред 
д ъ р ж а в и т е - ч л е н к и  н а  о с н о в а т а  н а  
специализацията ускорено да повишат своята 
конкурентоспособност. Довеждането на всяко 
едно производство до неговите оптимални 
размери и премахването на ограниченията пред 
свободното движение на стоки, услуги, хора и 
капитали представляват необходимите 
п р е д п о с т а в к и  з а  и з г р а ж д а н е т о  н а  
специализирания вектор на национално 
производство и универсалния вектор на 

национално потребление. Те от своя страна 
дават основата, върху която да стъпи 
динамичното конкурентоспособно развитие на 
в с я к а  д ъ р ж а в а - ч л е н к а .  О т д а в н а  в  
икономическата литература е доказана ролята на 
интеграцията като фактор за задълбочаване на 
международната специализация. Въпросът, 
обаче, за това доколко тази специализация 
с ъ д е й с т в а  з а  п о в и ш а в а н е т о  н а  
конкурентоспособността на националната 
икономика като цяло остава малко изследван.

Тук такъв опит се прави чрез изследване на 
връзката между специализацията на дадена 
страна и изменението на пълните материални 
разходи в отраслите, в които държавата 
придобива или повишава своята специализация. 
Приема се разбирането, че в крайна сметка 
повишаването на степента на специализация 
трябва да води до намаляване на преките и 
косвените (т.е. пълните) разходи за единица 
крайна продукция, т.е. до повишаване на 
ефективността,  с  която се използват 
националните ресурси. Специализацията е 
изчислена като отношение на дела на отрасъла в 
структурата на икономиката на страната към 
дела на отрасъла в структурата на икономиката 
на ЕС-27. За изчисляване на пълните 
материални се използва моделът на Леонтиев 
(по-известен в практиката като модела “input-
output”). Европейската статистическа служба 
представя информация за модела на равнище 
национална икономика и на равнище икономика 
на ЕС-27 и ЕС-17. За периода 2000-2005 г. се 
използва 60 отраслова дезагрегация. През 2008 г. 
и 2009 г. моделът се представя с 65 отрасъла. 
Поради това връзката: „специализация – пълни 
материални разходи” се изследва за периода 
2000-2005 г. Данните на национално равнище се 
представят в необработен вид в две основни 
таблици – „ресурс” и „използване”. За 
преобразуването им в симетрична “input-output” 
таблица е използван трансформационен модел 
„В”, „продукт-по-продукт”, базиран на 
допускането за сходство в технологията на 
отраслите. Приема се, че всеки отрасъл има 
специфичен начин на производство, независимо 

11от неговия продуктов микс.  Резултатите от 
изследването по страни са както следва:

1) България: за изследвания период 
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10  Krugman P., Lessons of Massachusetts for EMU, Adjustment and Growth 
in the European Monetary Union, p. 241-266

11  Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables, 2008, p. 311.
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страната получава специализация в четири 
отрасъла, увеличава своята специализация в три 
отрасъла, а намалява (но запазва) своята 
специализация в четири отрасъла. В два от 
отраслите, в които страната получава 
специализация – неметални минерални 
продукти и метални изделия – се наблюдава 
намаляване на пълните материални разходи, 
докато в другите два отрасъла – храни, напитки и 
тютюн и публична администрация – с 
придобиването на специализация се наблюдава 
увеличаване на пълните материални разходи за 
единица крайна продукция. В два от отраслите, в 
които страната увеличава степента на своята 
специализация в рамките на ЕС – текстил и 
облекло и транспорт и комуникации – пълните 
материални разходи се увеличават, докато в 
другия отрасъл – добивна промишленост – при 
увеличаването на специализацията пълните 
материални разходи намаляват. В три (селско и 
горско стопанство,  петролни продукти и 
електроенергия, газ и вода) от четирите 
отрасъла, в които специализацията на страната 
чувствително намалява, пълните материални 
разходи също намаляват. В другия отрасъл 
(обувки и кожени изделия) при намаляване на 
специализацията пълните материални разходи 
се увеличават.  

2) Полша: в рамките на ЕС страната 
получава специализация в общо 11 отрасъла. За 
разглеждания период Полша не придобива 
специализация в нови отрасли. В пет отрасъла 
страната увеличава своята степен на 
специализация. В три от тях (селско и горско 
стопанство; храни, напитки и тютюн и изделия 
от каучук и пластмаси) се наблюдава нарастване 
на пълните материални разходи, а два отрасъла 
(добивна промишленост и търговски услуги) те 
намаляват. В четири отрасъла страната намалява 
своята степен на специализация. При два от тях 
пълните материални разходи се увеличават 
(неметални минерални продукти; транспорт и 
комуникации) и при два намаляват (петролни 
продукти; електроенергия, газ и вода). В два 
отрасъла степента на специализация на страната 
не се променя. В единия отрасъл (текстил и 
облекло) пълните материални разходи 
намаляват, а другия отрасъл (дървен материал и 
изделия от него) те се увеличават.

3) Литва: страната е специализирана в 
общо 12 отрасъла. В три отрасъла страната 
придобива специализация (химическа 

промишленост; изделия от каучук и пластмаси и 
публична администрация), като и в трите 
отрасъла пълните материални разходи 
нарастват. В шест отрасъла степента на 
специализация се повишава, като в четири от тях 
(текстил и облекло; неметални минерални 
продукти; строителни и монтажни работи; 
транспорт и комуникации) се наблюдава 
намаляване на пълните материални разходи, а 
два отрасъла (дървен материал и изделия от 
него; търговски услуги) те се увеличават. В три 
отрасъла (селско и горско стопанство; храни, 
напитки и тютюн; електроенергия, газ и вода) 
специализацията на страната намалява като и в 
трите пълните материални разходи се 
увеличават.

4) Естония: в 8 отрасъла страната има 
производствена  специализация .  През  
изследвания период страната не придобива 
специализация в нови отрасли. В пет отрасъла 
страната повишава степента на своята 
специализация, като в четири от тях (дървен 
материал и изделия от него; електроенергия, газ 
и вода; строителни и монтажни работи; 
търговски услуги) се наблюдава намаляване на 
пълните материални разходи, а само в един 
(транспорт и комуникации) те нарастват. В 
отраслите, в които страната намалява своята 
специализация (селско и горско стопанство; 
риболов; добивна промишленост) пълните 
материални разходи също намаляват.

5) Унгария: получава производствена 
специализация в значителен брой отрасли – 15. 
При три (транспортни средства; електроника и 
оптично оборудване; търговски услуги) от 
четирите отрасъла, в които страната придобива 
специализация, се наблюдава намаляване на 
пълните материални разходи, а при един 
(изделия от каучук и пластмаси) те се 
увеличават. В три отрасъла страната повишава 
степента на специализация, като при два от тях 
(публична администрация и други услуги) 
пълните материални разходи намаляват, а при 
един (неметални минерални продукти) те се 
увеличават. В общо 8 отрасъла степента на 
специализация на страната намалява. В шест 
(селско и горско стопанство; храни, напитки и 
тютюн; обувки и кожени изделия; петролни 
продукти;  транспорт и комуникации;  
образование) от тези отрасли пълните 
материални разходи намаляват, а два 
(химически продукти; електроенергия, газ и 
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вода) се увеличават.
6) Словакия: също като Унгария има 

специализация в много на брой отрасли – общо 
15. Прави впечатление, че в почти всички 
отрасли, в които страната придобива или 
увеличава своята степен на специализация, 
пълните материални разходи намаляват. В три 
(транспортни средства; строителни и монтажни 
работи; публична администрация) от общо 
четири отрасъла, в които страната придобива 
специализация, пълните материални разходи 
намаляват, а само в един (електроника и оптично 
оборудване) те нарастват. В групата на 
отраслите, в които страната повишава своята 
специализация, от общо седем отрасъла в шест 
(дървен материал и изделия от него; изделия от 
каучук и пластмаси; неметални минерални 
продукти; метални изделия; електроенергия, газ 
и вода; търговски услуги) се наблюдава 
намаляване на пълните материални разходи, и 
само в един (обувки и кожени изделия) те се 
увеличават. При всичките четири отрасъла 
(селско и горско стопанство; текстил и облекло; 
петролни продукти; транспорт и комуникации), 
в които степента на специализация намалява, 
намаляват и пълните материални разходи.

7) Гърция: от общо 12 отрасъла, в които 
страната е специализирана, в 8 увеличава 
степента на специализация, а 4 намалява. За 
изследвания период страната не придобива 
специализация в нови отрасли. В групата на 
отраслите, в които степента на специализация се 
повишава, при четири отрасъла (храни, напитки 
и тютюн;  транспорт и комуникации; публична 
администрация; други услуги) пълните 
материални разходи намаляват и при четири 
отрасъла (петролни продукти; електроенергия, 
газ и вода; търговски услуги; образование) те 
нарастват. При четири отрасъла страната 
намалява степента на специализация, като при 
три (селско и горско стопанство; текстил и 
облекло; хотели и ресторанти) пълните 
материални разходи намаляват, а при един 
(строителни и монтажни работи) те се 
увеличават.

8) Словения: в 16 отрасъла страната 
получава специализация. Прави впечатление, че 
в 11 отрасъла степента на специализация 
нараства като при 10 от тях (дървен материал и 
изделия от него; химически продукти; 
неметални минерални продукти; метални 
изделия; машини и оборудване; електроника и 

оптично оборудване; електроенергия, газ и вода; 
строителни и монтажни работи; търговски 
услуги; транспорт и комуникации) пълните 
материални разходи за единица крайна 
продукция намаляват, а само в един отрасъл 
(изделия от каучук и пластмаси) те се 
увеличават. В 5 отрасъла страната понижава 
степента на своята специализация, като при три 
(селско и горско стопанство; обувки и кожени 
изделия; образование) от тях пълните разходи на 
материали намаляват, а в два (текстил и облекло; 
продукти на издателската и полиграфическата 
дейност) се увеличават.

9) Чехия: страната е специализирана в 
общо 14 отрасъла, като в 8 отрасъла, в които тя 
придобива или повишава своята специализация, 
пълните материални разходи за единица крайна 
продукция нарастват. В четири отрасъла 
страната придобива специализация, като само в 
един (транспортни средства) разходите 
намаляват, а в останалите три (изделия от каучук 
и пластмаси; електроника и оптично 
оборудване; търговски услуги) те нарастват. Във 
всички четири отрасъла (дървен материал и 
изделия от него; неметални минерални 
продукти; метални изделия; машини и 
оборудване), в които степента на специализация 
се повишава, се увеличават и пълните 
материални разходи. В групата на отраслите, 
при  които  с е  намалява  степент а  на  
специализация, преобладава делът на тези, при 
които намаляват и пълните материални разходи. 
Това отраслите селско и горско стопанство; 
храни, напитки и тютюн; текстил и облекло; 
електроенергия, газ и вода. В отраслите от 
добивната промишленост, транспорта и 
комуникациите при намаляването на степента 
на специализацията се наблюдава увеличаване 
на пълните материални разходи.

10) Португалия: от всички изследвани 
страни Португалия е страната, в която е най-
голям броят на отраслите, при които се намалява 
степента на специализация и заедно с това се 
наблюдава увеличаване на пълните материални 
разходи. От шест отрасъла, при които степента 
на специализация намалява, в пет (селско и 
горско стопанство; риболов; неметални 
минерални продукти; строителни и монтажни 
работи; търговски услуги) се наблюдава 
увеличаване на пълните материални разходи, 
само в един (обувки и кожени изделия) те 
намаляват. В осем отрасъла Португалия 
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увеличава степента на своята специализация, 
като в четири (дървен материал и изделия от 
него; електроенергия, газ и вода; финансово 
посредничество; публична администрация) се 
наблюдава увеличаване на разходите, и в четири 
тяхното намаляване (текстил и облекло; хартия 
и полиграфия;  хотели и ре сторанти;  
образование). В два отрасъла страната 
придобива специализация – храни, напитки и 
тютюн и транспорт и комуникации. В първия 
разходите намаляват, докато във втория те 
нарастват. 

11) Италия: страната повишава своята 
специализация в девет отрасъла, а в два отрасъла 
степента на специализация намалява. За 
изследвания период Италия не придобива 
специализация в нови отрасли. Особеното тук е, 
ч е  в  гол я м  б р о й  от р а с л и ,  в  ко и то  
специализацията нараства, се наблюдава и 
нарастване на пълните материални разходи. 
Това са следните шест отрасъла – неметални 
минерални продукти; метални изделия; машини 
и оборудване; хотели и ресторанти; транспорт и 
комуникации; операции с недвижими имоти. 
Само в три отрасъла (текстил и облекло; обувки 
и кожени изделия; публична администрация), в 
които се увеличава специализация, се 
наблюдава намаляване на пълните материални 
разходи. Увеличават се пълните материални 
разходи дори и в отраслите, в които 
специализацията намалява (селско и горско 
стопанство; петролни продукти).

12) Испания: и тук се наблюдава 
аналогична на Италия картина в отраслите, в 
които Испания придобива или повишава своята 
специализация, пълните материални разходи на 
нарастват. За изследвания период Испания 
придобива специализация в един отрасъл 
(метални изделия), а повишава степента на 
своята специализация в четири отрасъла. Само в 
един от тях (петролни продукти) пълните 
разходи намаляват, докато в останалите три 
(селско и горско стопанство; неметални 
минерални продукти; строителни и монтажни 
работи) те се увеличават. В четири отрасъла 
специализация на страната намалява. В два от 
тях (риболов; обувки и кожени изделия) пълните 
разходи намаляват и в два те се увеличават 
(храни, напитки и тютюн; хотели и ресторанти).

13) Франция: страната повишава своята 
степен на специализация в три отрасъла 
(риболов; операции с недвижими имоти; 

здравеопазване и социални дейности), като и 
при трите се наблюдава намаляване на пълните 
материални разходи.  В един отрасъл 
(строителни и монтажни работи) страната 
придобива специализация, но пълните разходи 
на материали се увеличават. В три отрасъла 
специализацията намалява, като в два от тях 
(селско и горско стопанство; образование) 
разходите се увеличават, а в един (публична 
администрация) те намаляват.

14) Германия: страната повишава своята 
специализация в шест (химически продукти; 
изделия от каучук и пластмаси; метални 
изделия; машини и оборудване; електроника и 
оптично оборудване; транспортни средства) 
отрасъла, като и в шестте се наблюдава 
намаляване на пълните материални разходи. В 
т р и  о т р а с ъ л а  с т р а н а т а  п р и д о б и в а  
с п е ц и а л и з а ц и я ,  н о  с а м о  п р и  е д и н  
(електроенергия, газ и вода) се наблюдава 
намаляване на разходите, докато в другите два 
отрасъла (хартия и полиграфия; здравеопазване 
и социални дейности) те се увеличават. 
Намалява специализацията в два отрасъла – 
други услуги и операции с недвижими имоти. В 
първия отрасъл разходите намаляват, а във 
втория те намаляват.

15) Белгия: от общо 14 отрасъла, в които е 
специализирана, в 8 отрасъла се наблюдава 
намаляване на степента на специализация, в 5 
отрасъла тя се повишава, а в 1 отрасъл страната 
придобива специализация. В групата отрасли, в 
които специализацията на страната намалява, 
при седем отрасъла (храни, напитки и тютюн; 
текстил и облекло; неметални минерални 
продукти; електроенергия, газ и вода; транспорт 
и комуникации; финансово посредничество; 
образование) пълните разходи намаляват, а при 
един (метални изделия) се увеличават. В три от 
отраслите (химически продукти; търговски 
услуги; публична администрация), при които се 
повишава степента на специализация, пълните 
разходи намаляват, а в другите два отрасъла 
(петролни продукти; операции с недвижими 
имоти) те се увеличават. Увеличават се и 
пълните разходи на материали в отрасъл 
здравеопазване и социални дейности, в които 
страната придобива специализация.

1 6 )  Д а н и я :  с т р а н ат а  п р и д о б и ва  
специализация в два отрасъла (добивна 
промишленост;  химически продукти);  
увеличава степента на специализация в два 

Интеграция и специализация



отрасъла (дървен материал и изделия от него; 
транспорт и комуникации), а в седем отрасъла 
(риболов; храни, напитки и тютюн; машини и 
оборудване; търговски услуги; образование; 
здравеопазване и социални дейности; други 
услуги) се намалява степента на специализация. 
Във всички тези отрасли, в които страната има 
специализация,пълните разходи нарастват.

17) Швеция: страната повишава своята 
степен на специализация в шест отрасъла. В 
четири от тях (дървен материал и изделия от 
него; електроника и оптично оборудване; 
образование; здравеопазване и социални 
дейности) пълните разходи намаляват, а в два 
(химически продукти; машини и оборудване) те 
се увеличават. В пет отрасъла страната намалява 
степента на своята специализация – в три от тях 
(хартия и полиграфия; метални изделия; 
транспортни средства) разходите се увеличават, 
а в два (електроенергия, газ и вода; транспорт и 
комуникации) намаляват. В отрасъла (други 
услуги) ,  в  който Швеция придобива 
специализация, се наблюдава намаляване на 
пълните материални разходи.

18) Австрия: от всички изследвани силно 
развити държави-членки Австрия е страната, 
която има специализация в най-много отрасли – 
15. В 6 отрасъла индексът на специализация 
нараства, в 4 отрасъла страната придобива 
специализация, а в 4 отрасъла индексът 
намалява. От тези 14 отрасъла само в 4 отрасъла 
пълните разходи намаляват. В групата отрасли, в 
които страната увеличава своята специализация, 
при пет (дървен материал и изделия от него; 
неметални минерални продукти; метални 
изделия; електроника и оптично оборудване; 
електроенергия, газ и вода) отрасъла пълните 
разходи се увеличават, а в един отрасъл 
(електроника и оптично оборудване) те 
намаляват. При два отрасъла (хартия и 
полиграфия; изделия от каучук и пластмаси), в 
които страната придобива специализация, 
пълните разходи намаляват, и при два отрасъла 
(селско и горско стопанство; машини и 
оборудване) те се увеличават. При три отрасъла 
(строителни и монтажни работи; търговски 
услуги; образование), в които индексът на 
специализация намалява, пълните разходи се 
увеличават, а само в един отрасъл (други услуги) 
те намаляват.

19) Холандия: индексът на специализация 
намалява в седем отрасъла, в четири отрасъла 

той нараства, в един отрасъл страната 
придобива специализация. В пет отрасъла 
(храни, напитки и тютюн; хартия и полиграфия; 
химически продукти; транспорт и комуникации; 
финансово посредничество), при които 
индексът на специализация намалява, пълните 
разходи също намаляват, а два отрасъла (селско 
и горско стопанство; публична администрация) 
разходите нарастват. В групата на отраслите, в 
които индексът на специализация нараства, при 
два отрасъла (търговски услуги; здравеопазване 
и социални дейности) пълните материални 
разходи намаляват, а при един (добивна 
промишленост) те нарастват. В отрасъла, в който 
страната придобива специализация (петролни 
продукти), пълните разходи намаляват.

20) Ирландия: от 8 отрасъла, в които 
страната има специализация, в четири индексът 
нараства, а в четири намалява. Във всички 
четири отрасъла (химически продукти; 
строителни и монтажни работи; финансово 
посредничество; здравеопазване и социални 
д е й н о с т и ) ,  п р и  ко и т о  и н д е кс ъ т  н а  
специализация се увеличава, се увеличават и 
пълните материални разходи. В групата на 
отраслите, в които индексът на специализация 
намалява, при два отрасъла (риболов; хартия и 
полиграфия) пълните разходи се увеличават и 
при два отрасъла (храни, напитки и тютюн); 
електроника и оптично оборудване) те 
намаляват.

В по-слабо развитите държави-членки на 
ЕС (страните с БВП на глава от населението под 
75% от средния за ЕС) степента на 
специализация намалява в отраслите селското 
стопанство, енергетиката, петролните продукти. 
Дейностите, в които тези страни увеличават 
степента на своята специализация в рамките на 
ЕС, са предимно в области, където се използва 
сравнително ниска технология и квалификация 
на работната сила. В по-голямата част от 
отраслите, в които тези страни придобиват 
специализация или повишават степента на 
специализация, пълните материални разходи за 
единица крайна продукция намаляват. Това, 
обаче, създава условия тези страни да се 
конкурират единствено на основата на по-
ниската цена на ресурсите. Доколко тези страни 
ще успеят да надскочат етапа на развитие, 
обусловен от базисните фактори и преминат към 
етапа, обусловен от специализираните фактори, 
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т.е. да тръгнат към създаване и развитие на 
конкурентни предимства на основата на по-
високи технологии, квалификация, умения и 
т.н., ще зависи от качеството на техните 
национални стратегии за бъдещо развитие.

В изследваните страни на средно равнище 
(страните с БВП на глава от населението между 
75% и 100% от средния за ЕС) се очертава 
тенденция на увеличаване на степента на 
специализация в отрасли, в които се изисква по-
висока от средната технология и квалификация 
на работната сила. Заедно с това, обаче, се 
увеличават и пълните материални разходи за 
единица крайна продукция. Изключение прави 
само Словения. С други думи, увеличаването на 
специализацията в по-високотехнологичните 
отрасли и дейности се е осъществявало при по-
ниска ефективност.

Изследваните 10 силно развити държави-
членки на ЕС (страните с БВП на глава от 
населението над средния за ЕС) могат да бъдат 
разделени условно в две групи. Първата група 
включва  онези  страни,  при които  с  
увеличаването на степента на специализация се 
наблюдава намаляване на пълните материални 
разходи за единица крайна продукция. Това са 
Германия, Франция, Швеция, Холандия. 
Втората група страни включва тези, при които с 
нарастването на индекса на специализация се 
наблюдава и нарастване на пълните материални 
разходи за единица крайна продукция. Това са 
страните Италия, Испания, Белгия, Дания, 
Австрия и Ирландия. 

И така, изследването на връзката: 
„специализация-пълни материални разходи” 
показа ,  че   настъпилите  промени в  
производствената специализация като цяло не 
са създали необходимите условия за 
повишаване на ефективността. Това до голяма 
степен се дължи на възприетия механизъм на 
управление на интеграционния процес и на 
равнище ЕС, и на равнище държава-членка. 
Поради това в новия програмен период 2014-
2020 г. сред основните предизвикателства пред 
управлението на интеграционния процес и на 
равнище държава-членка, и на равнище ЕС като 
цяло се превръща извеждането на необходимите 
промени в структурата на отделните икономики, 
които да  доведат до повишаване на  
е фективно стт а ,  разглеждана  в  т рите  
направления – ефективност, с която един 
отрасъл използва продукцията на друг отрасъл 

във връзка със създаването на единица своя 
крайна продукция; ефективност, с която 
функционира самия отрасъл; ефективност, с 
която функционира икономическата система в 
цялост. На свой ред това изисква да се очертаят 
както архитектурата на бъдещата икономика, 
така и пътищата, средствата и начините за 
нейното създаване.
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 Въведение

През последните години интереса към 
с в е т о в н и т е  ф и н а н с о в и  ц е н т р о в е  е  
изключително голям. Това внимание се дължи 
на факта, че в период на криза те се оказват 
устойчиви структури, пазарни механизми и 
иновации, будейки възхищение и гордост. В тях 
са концентрирани най-големите международни 
финансово-кредитни, застрахователни, 
инвестиционни и други институции, които 
определят облика на съвременните финанси. В 
специализираната наша литература, те по-слабо 
се изследват и липсват по-задълбочени научни 
публикации. Появяват само съобщения, които 
идват да ни подскажат, че в развитите страни се 
правят сериозни професионални оценки и 
анализи за финансовите мегаполиси. Това 
подтиква авторите да се опитат да поставят под 
изследователски интерес тези „столици на 
капитала”, да разгледат някои нови тенденции 
на тяхното раздвижване като очертаят 
съвременната им конфигурация.

1В този контекст авторовите изследвания , 
обект на анализи, коментари и дискусии са 
конструирани по следния начин:

Уводна или въвеждаща част.
Част I. Теоретико-методологическа: 
Коментарии, относно критериите за 

разграничаване световните финансови 
центрове.

Част II. Научно-изследователска: 
Изследване на тяхната глобалната 

конфигурация в период на криза.
Заключителна част - авторови изводи, 

оценки и обобщени коментарии.
На основата на информационна база от 

данни в англо-американската и руската  
литература, в специализираните електронни 
публикации се защитава научната теза, че в 
период на глобална криза и финансови 
турболенции, новата конфигурация на 
световните финансови центрове респектира 
с по-гъвкава концентрация, монополизация и 
усилване на поляризацията, която ги прави 
устойчиви на икономически сътресения и 
социално-икономически диспропорции.

В този контекст научните задачи пред нас 
се концентрират върху амбиция да:

Първо, разгледаме и анализираме 
различните критерии за разграничаване на 
световните финансови центрове;

Второ, направим сравнителен анализ 
между тях, коментирайки ролята им за 
обособяването на световните финансови 
центрове;

Трето, изследваме новата конфигурация 
на световните финансови центрове и очертаем 
тяхното влияние в глобалната икономика;

Четвърто, покажем и анализираме 
класацията на рейтинговите оценки за водещите 
глобални центрове; 

Пето, направим преценка за потенциала на 
тяхното бъдещо развитие в една по-устойчива 
перспектива.

Използваната методика на научното 
изследване се основава на следните прийоми:

 наблюдение на фактите и събиране на 
данни за световтата финансова конюнктура;

  научно познание (емпирично и 
теоретично) за обективната финансова 
реалност;

 логически анализи, систематизация и 
коментарии; 

 закономерностите за развитие на 
наблюдаваните процесите; 

 графически интерпретации и разчитане 
на очертаващи се тенденции;

 оценка и прогнозиране на изследваните 
явления;

 формулиране и експериментиране на 
работни хипотези;

 собствени изводи, заключения и 
прогнози за тяхното бъдещото развитие.

Нова конфигурация на 
световните финансови 
центрове в условия на 
глобална криза

доц. д-р Сава Димов, 

ас. Иво Рисимански

Бургаски свободен университет

1 Авторите са преподаватели в Програмен съвет по Финанси и 
счетоводство на Бургаски свободен университет. Тяхното присъствие е 
както следва: доц. д-р Сава Димов - увод и част 2, ас. Иво Рисимански - 
част 1. Заключителна част - съвместно
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Нова конфигурация на световните финансови центрове ...

Част 1. Съществуващите терминологични 
„гравитации” в научната библиография по 
дефиниране на понятието световни финансови 
центрове биха могли да се групират в следните 
гледни точки: [1]

Първа гледна точка:  Световните 
финансови центрове (англ. International financial 
centres, IFCs) - представляват структури, в които 
са съсредоточени банки и специализирани 
к р е д и т н о - ф и н а н с о в и  и н с т и т у ц и и ,  
осъществяващи международни валутни, 
кредитни и финансови операции, сделки с ценни 
книжа, злато и други активи; 

Втора гледна точка:  Световните 
финансови центрове функционират като 
международен пазарен механизъм, който служи 
като средство за управление на световните 
финансови потоци. В тези центрове са 
съсредоточени най-големите банки, специали-
зирани кредитно-финансови институции и 
рейтингови агенции, които осъществяват 
международни валутни, кредитни и финансови 
операции, сделки с ценни книжа, благорадни 
м е т а л и ,  ф и н а н с о в и  д е р и в а т и в и  н а  
организирания,  борсов и извън борсов пазар;

Трета гледна точка, която изразява и 
авторовата позиция по въпроса, а именно, че 
световните финансови центрове се определят 
комплексно в рамките на три контекста:

Функционален - като съвкупност от 
финансови и консултантски услуги;

Институционален - като система от 
финансови институции, осъществяващи 
определени финансови операции;

Геополитически - като глобален град с 
високо развита инфраструктура, позволяваща 
привличането и преразпределението на 
финансови ресурси и обслужване на 
участниците на международните финансови 
пазари.

С други думи, ние защитаваме позицията, 
че световните финансови центрове се разглеждат 
като интегрирана пазарна система със силни и 
стабилни връзки между различните сектори. В 
концентриран вид James R. Hines Jr., правилно 
обобщава, че „международните финансови 
центрове са страни и територии с данък и 
регулаторна политика, които са особено 
благоприятни за чуждестранни инвестиции.”[2, 
p.5]

Международният статус на световните 
финансови центрове се дефинира от следните 

по-важни и необходими условия:
- широка гама от финансови инструменти 

на пазара, предлагайки на инвеститорите и 
собствениците на капитал разнообразие от 
възможности по отношение на разходи, риск, 
печалба, срокове, ликвидност и контрол;

- привличане на широк кръг инвеститори 
за извършване на операции във вътрешния и 
международния сектор;

-  наличие на развита и гъвкаво 
функционираща кредитна система;

- наличие на ефективен и високо 
технологичен капиталов пазар;

- умерено и стабилно данъчното облагане;
- благоприятно валутно законодателство, 

позволяващо достъпа на международните 
кредитори до съответния национален пазар;

- добре развита правна система за ясна 
собственост по защита на правата, ефективно 
регулиране и прилагане, ползващо доверието на 
участниците на пазара;

- удобно и пазвито географско положение 
и инфраструктура;

- значителна позиция на страната в 
глобалната икономическа система;

-  у с то й ч и во  ва л у т н о - ф и н а н с о во  
положение на страната, стабилна валута, 
осигуряващи доверие на чуждестранните 
инвеститори;

- наличие на ефективни международни 
комуникационни системи;

- високо квалифициран персонал, 
способен да работи ефективно във финансовите 
и н с т и т у ц и и ,  и н ф р а с т р у к т у р а т а ,  
консултантските организации, както и за 
регулаторните органи. 

По принцип глобалните финансови пазари 
имат собствена институционална и техническа 
инфраструктура. Юридическата система е 
основана предимно на британското право. 

Посочените икономически, правни и 
институционални фактори ограничават 
обхвата на националните пазари, които 
изпълняват международни  операции.  
Световните финансови центрове се превръщат 
в място на особено съсредоточаване  на банки и 
специализирани  финансово -кредитни  
институции, осъществяващи международни 
валутни, кредитни, финансови операции, сделки 
с ценни книжа и  злато.

В хронологично-исторически аспект ще 
посочим следните няколко момента за тяхното 



формиране:
Първи момент, до Първата световна 

война, господстващ финасов център е Лондон. 
Това е обусловено от високото равнище на 
развитие на капитализма във Великобритания, 
нейните силни и обширни търговски отношения 
с другите страни, относителната стабилност на 
фунта стерлинг и устойчивата и стабилна 
кредитна система на страната;

Втори момент, след Втората световна 
война, водещият световен финансов център се 
премества в САЩ в лицето на мегаполиса Ню 
Йорк. Той се характеризира с новаторското 
развитие на борсовото и банковото дело, 
първата организирата търговия на деривативни 
финансови интсрументи;

Трети момент, през 60-те години на 
миналия век монополното положение на САЩ и 
по-конкретно на Ню Йорк отслабва, понеже 
възникват и се развиват с бързи темпове новите 
финансови центрове в Западна Европа и 
Япония;

Четвърти момент, Лондон отново е 
водещ световен финансов център, но 
анализаторите отчитат спад в очакванията на 
ф и н а н с и с т и т е  о т н о с н о  ко н к у р е н т о -
способността на Лондонското сити. Експертите 
обясняват това със скандала около манипу-
лирането на елитната междубанкова лихва 
LIBOR, който разтърси банковата система във 
Великобритания. В топ три на водещите 
финансови центрове влизат още Ню Йорк и 
Хонконг. След тях се нареждат Сингапур и 
Цюрих. Топ десет се допълва от Сеул, Токио, 
Чикаго, Женева и Торонто;

Пети момент, към края на 2011 г. Хонконг 
става първия азиатски град, който оглавява 
г о д и ш н а т а  к л а с а ц и я  н а  С в е т о в н и я  
икономически форум за водещите финансови 
центрове. Така мегаполисът, който има статут на 
автономна територия в състава на Китай, 
изпреварва традиционно доминиращите във 
финансовата индустрия центрове като Ню Йорк 
и Лондон. Класацията се изготвя на базата на 
седем различни критерия и обхваща 60 страни. В 
топ десет влизат още Сингапур, Австралия, 
Канада, Нидерландия, Япония, Швейцария и 
Норвегия. Китай попада в класацията отделно 
от Хонконг, като се нарежда на 19-то място;

Шести момент, за последния под период 
март 2012 - март 2013 г. Хонконг се превърна в 
най-глобализиращата се икономика в света, но 

Лондон отново е водещ световен финансов 
център. 

Рейтинговите индекси, оценяващи 
състоянието на финансови центрове се 
композират от:

1] Global financial centers index, GFCI 
(индекс глобалните финансови центрове) - 
конструира се от лондонския търговски и 
изследователски център Z/Yen Group и се 
публикува от администрацията на Лондонското 
сити (City of London Corporation) от 2007 г. 
Индексът се определя на основата на 60 частни 
индекси и се обявява два пъти в годината - през 
март и септември;

2] International Financial Centers 
Development Index, IFCD (индекс на развитие 
международните финансови центрове) - 
разчита се от Чикагската стокова борса (Chicago 
Mercantile Exchange) и компанията Доу Джонс 
(Dow Jones & Company) съвместно с китайската 
информационна агенция Синхуа (Xinhua News 
Agency) от 2010 година. Той оценя 45 финансови 
центрове, използвайки обективни показатели и 
субективни експертни оценки;

3]  World's most economically powerful cities 
(индекс на американската многонационална 
корпорации MasterCard Worldwide). На анализ 
се подлагат 75 крупни центрове за световна 
търговия. Този индекс оценя икономическото 
развитие на градовете в цялост и корелацията на 
това развитие с водещи икономически 
показатели;

При нашия анализ използваме още 
индексите за деловия климат, дадени от:

- Doing Business от World Bank (A 
copublication of The World Bank and the 
International Finance Corporation.); [8] и 

- Global Financial Centres Index от Z/Yen 
Group при поддръжката на City of London и Qatar 
Financial Centre Authority. (www.longfinance.net)

Според The Global Financial Centres Index 
13 (GFCI_13) от  март 2013 г. се използват 96 
фактори (40 обновени и 13 нови фактори в 
сравнение с предходния GFCI_12), които   са 
групирани в пет широкообхватни "зони на 
конкурентоспособност“, спонсорирани от Qatar 
Finance Centre (www.qfc.com.qa) и The Z/Yen 
Group (City of London) - www.zyen.com, а именно: 
[3] 

1 зона: Персонал, включващ показателите 
- висококвалифицирани трейдъри, гъвкавост на 
пазара на труда, равнище на бизнес образование 
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и степен на развитие на човешкия капитал; 
2 зона: Делова среда - област на 

законодателството, данъчна политика, равнище 
на корупция, икономическа свобода и лесно 
правене на бизнес;

3 зона: Достъп до пазарите - степен на 
р а з в и т и е  н а  ф и н а н с о в и т е  п а з а р и ,  
секюритизация, обем на търговете и съвкупен 
обем на пазарите на акции и облигации;

4 зона: Инфраструктура - стойност и 
достъп до жилищно и офисно пространство, 
транспорт, връзка с инфраструктурата и 
равнище на пътно развитие;

5 зона: Обща конкурентоспособност - 
равнище на цените, делови очаквания, 
позициониране на центровете и локация за 
постоянно живеене.

Ако се позоваваме на International 
Financial Centers Development Index, IFCD 
(Индекса на развитие на международните 
финансови центрове), спонсориран от Xinhua – 
Dow Jones International Financial Centres 
Development index 2012 July 8, оценяващите 
експертни критерии включват: [10]

a] Финансови пазари (financial markets - 
FM), състоящи се от 4 индикатора:  капиталов 
пазар, извънборсов електронен пазар FOREX, 
банков и застрахователен пазар;

b] Общо обкръжение (general environment 
- GE), включващо икономическа, политическа 
среда и откритост;

c] Растеж и развитие (growth and 
development - G&D), съставен от растеж на 
капиталовия пазар, икономически растеж, 
иновационни резултати в града и творчески 
потенциал;

d] Услуги (service - S), включващи 
държавни услуги, интелектуален капитал и 
градско обкръжение;

e] Индустриалната подкрепа (industrial 
support - IS) обхваща поддръжка на бизнес 
средата, общи условия на града и градска 
инфраструктура.

Позиция срещаме и в авторитетната книга 
на Йозеф Кесис „Столици на капитала: възход и 
падение на световните финансови центрове.”[4] 
Авторът разглежда в графичен вид функцио-
налните зависимости, изразени чрез определени 
закономерности и оформящи съответната 
поляризацията, а именно: 

Закономерност №1, която оценява 
“ с в е то в н и т е  ф и н а н с о в и  ц е н т р о в е  и  

икономическо производство” с експертни 
оценки в най-горния диапазон 700-800 точки, 
открояващи Токио, Сингапур, Хонг Конг, Ню 
Йорк и Лондон като водещи финансови 
центрове; 

Закономерността №2 “Оценка на 
с в е т о в н и т е  ф и н а н с о в и  ц е н т р о в е  и  
националното икономическо производство на 
глава от населението” обособява най-крупните 
центрове като Китай, Япония, Сингапур, Хонг 
Конг, Обединеното Кралство Великобритания и 
САЩ; 

Закономерност №3, посочва връзката 
между “световните финансови центрове с 
патентите” с функциониращи центрове - 
Япония, Сингапур, Хонг Конг, Обединеното 
кралство и САЩ;

З а ко н ом е р н о с т  № 4  “ О ц е н ка  н а  
световните финансови центрове и отвореност 
към расови и етнически малцинства” поставя на 
предно място Япония, Сингапур, Хонг Конг, 
САЩ и Обединеното Кралство;

З а ко н ом е р н о с т  № 5  “ О ц е н ка  н а  
световните финансови центрове и отвореност 
към хомосексуални хора (гейове и лезбийки)” 
класира на призови места Япония, Сингапур, 
Хонг Конг, САЩ и Обединеното Кралство; и 

Закономерност №6, която разглежда 
връзката на “световните финансови центрове с 
иновациите”, акцентирайки на поляризацията 
на Чикаго, Токио, Хонг Конг, Ню Йорк и Лондон. 

От всичко посочено могат да се направят 
следните два извода:

Първо, в най-горния диапазон се 
обособяват елитните международни финансови 
центрове, а именно: три от Азия - Токио, 
Сингапур и Хонг Конг (плюс Китай при 
закономерност №2). Това показва, че Азия е най-
проспериращата концентрация на финансови 
центрове, следва Северна Америка - в лицето на 
Ню Йорк (респективно САЩ) и Европа с 
представител Лондон (Обединеното Кралство);

Второ, в по-ниския диапазон от оценки 
600-700 се открояват финансовите центрове на 
Холандия, Нова Зеландия, Ирландия, Франция, 
Люксембург, Германия, Канада, Австралия и 
Швейцария. Глобалните финансови центрове, 
градове се концентрират около Амстердам, 
Женева, Осака, Сеул, Бостън, Вашингтон, 
Торонто,  Монреал,  Ванкувър, Париж, 
Люксембург, Сидни, Чикаго, Цюрих и 
Франкфурт.

Нова конфигурация на световните финансови центрове ...



Част 2. Агрегатният индекс GFCI_13 за 
изследване на световните финансови центрове 
определя като финансов лидер най-големия 
метрополис в Европейския съюз Лондон. [3; 5] 
Неговите рейтингови оценки са както следва: 
Rank (място) - 1, Rating (оценка) - 807 points. Към 
септември 2012 г. индекса GFCI_12 отрежда на 
Лондон елитното първо място с 785 точки с 
изменение в оценката „Change in rating” плюс 
22. Лондонското Сити е най-големият финансов 
център в света като превръща финансите в най-
голямата световна индустрия. На второ място се 
откроява друг финансов конгломерат - Ню Йорк 
с оценка 787 т., при предходния - 2 място, 765 т. и 
точково изменение плюс 22. На трето място се 
обособява Хонг Конг с параметри 3 място, 761 
точки с изменение в оценката плюс 28. Четвърто 
място се заема от „азиатския дракон” Сингапур с 
параметри – 4 място при 759 точки при 
изменение в плюс 34 точки. На пето място, 
авторитетно се класира Цюрих с 723 т. при 
изменение в оценката плюс 32 т. Цюрих е 
предпочитния център на офшорно банкиране в 
света, поради швейцарската банкова тайна. 
Шестото място се отрежда на японския гигант 
Токио с оценка 718 т. при промяна на местата с 1 
плюс и оценка плюс 34 точки. Следващият 
глобален финансов център е Женева с 
показатели 7 място, оценка 712 и 2 места напред 
в класацията с плюс 30 точки. Бостон се нарежда 
на 8 място с 711 т. като за септември 2012 г. той е 
единадесети с оценка 680 т., т.е. положително 
разместване три места напред и плюс 31 точки. 
Другият мегаполис е южнокорейския Сеул - 9 
място с 710 т. при спад с 3 места и 
недостатъчните плюс 25 т. На десето място 
престижно се откроява финансовата столица на 
Европейския съюз - Франкфурт със 703 т. и 
положителна промяна 3 места напред и само 26 в 
повече от предходната класация. В Toп_20 се 
включват още: Чикаго, Торонто, Сан Франциско, 
Вашингтон, Ванкувър, Монреал, Калгари, 
Люксембург, Сидни и Виена. Класацията и 
графичното представяне на водещите Топ-20 
глобални финансови центрове е както следва: 
[Виж подробно: 3, p.4-6]

Таблица 1. Класация на Top 20-те 
световни финансови центрове според GFCI_13, 

март 2013 г

Необходимо е да се отбележи, че добро 
присъствие демонстрират швейцарските 
финансови центрове в лицето на Цюрих и 
Женева (съответно 5-ти и 7-ми в класацията от 
Таблица 1). Потвърждава се тезата, „че 
ефективно функционираща банкова и борсова 
търговия определя облика и развитието на 
проспериращите финансови центрове.” В 
класацията за Топ 10, място намират 4 
европейски, 2 америански и 4 азиатски глобални 
финансови центрове. Най-ярък пример за 
напредък се забелязва от Виена - плюс 16 места 
нагоре и 52 положителни точки. 

От анализираната информация могат да се 
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Графика 1. Представяне на Top 4-те 
финансови центрове по 

рейтинг оценяване във времето 
(индекси от GFCI_1 до 13).
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откроят следните няколко извода:
Първо, В Топ 5 няма разместване в 

сравнение с предходната класация на GFCI_12. 
Позициите на центровете се запазват - Лондон, 
Ню Йорк, Хонг Конг, Сингапур и Цюрих, а 
именно: два азиатски финансови центрове, два 
европейски и един американски. Класацията 
потвърждава статуквото за чувствително 
нарастване на азиатските мегаполиси, 
съответно с плюс 28 и 34 точки;

Второ, За по-кратът период от време 
септември 2012 - март 2013 г. промени се 
забелязват при Франкфурт - движение от 13 на 
10 място, Ванкувър от 16 на 15 място, Монреал 
– от 17 на 16 място, Калгари от 23 на 17 място, 
Люксембург от 24 на 18 място и особено Виена 
о т  3 6  н а  2 0  м я с т о .  О т  б и в ш и т е 
социалистически страни се открояват  - Прага 
на 61 място, рейтингова оценка 611, Варшава - 
място 63, оценка 608, Москва 65-606; Талин 71-
589 и Санкт Петербург 74-585. Най-близкият до 
нас утвърден финансов център е Истанбул 
(Република Турция), класиран на 57 място, с 
оценка 626 при изменение едно място назад и 
плюс 25 точки[10];

Трето, В условията на глобална криза при 
«най-големите» Лондон, Ню Йорк, Хонг Конг и 
Сингапур се забялязва определено раздвижване. 
Докато в началото на изчисляването на 
индексите от 2007 до 2010 година се открояват 
Лондон и Ню Йорк с оценки над 780, то след 2010 
година при GFCI_7 и GFCI_8 кривите на 
четирите финансови центрове се доближават и 
започват да се развиват успоредно. От 2012 г. 
личи сливане на кривите на индексите за Хонг 
Конг и Сингапур, с малка дистанция между 
Лондон и Ню Йорк. С други думи, до 2010 г. 
развитието на Лондон и Ню Йорк от една 
страна и Хонг Конг и Сингапур от друга 
наподобява формата на островърх триъгълник 
(за индексите GFCI_1 до 8), то след това 
рейтинговите индекси на четирите центрове се 
конфигурират в успоредна зона (за GFCI_9 до 
13) ,  като на  места се  доближават и 
припокриват. По-конкретно за получава се една 
«пукнатина» (gap) на кривите, която подлежи 
на изследван.; 

Четвърто, От една страна - в кратко-
срочен план тенденциите на индексното 
развитие открояват Лондон като водещ 

център, «финансова столица на света», който 
изпреварва Ню Йорк с 20 точки. Ню Йорк пък 
изпреварва Хонг Конг с 26 точки. От друга - Хонг 
Конг е на само плюс 2 точки от Сингапур като 
на места индексните оценки за кратко се 
припокриват. Лондон е лидер и по „присъствие 
на чужди банки” като количеството им е около 
2 пъти повече, в сравнение с Париж и 
Франкфурт. На второ място се нарежда Токио, 
следва Ню Йорк.

Експертната класация на европейските 
финансови центрове показва следната 
конфигурация -  убедителна преднина на 
Лондонското сити като най-интегриран клъстър 
с 807 т. с изменение плюс 22, следва Цюрих 5-
723 при промяна плюс 32, Женева 7-712 при 
промяна 30, Франкфурт 10-703 при изменение 
три места нагоре и плюс 26 т., Люксембург 18-
687 при 6 места нагоре и 41 т., Виена 20-685 при 
16 места нагоре и плюс 52 т., Париж, съответно 
26-670 с плюс 3 места и 30 т. в аванс,  Мюнхен 
27-669, но с 2 спад в класацията и плюс 24 т., 
Осло 29-667 с (+4) и (+31 т.) и Стокхолм 32 място 
с 657 т., т.е. 5 места надолу, но с плюс 31 точки. 
[3, p.12-13]

Таблица 2. Класация на топ - европейските 
финансови центрове

(сравнение между индексите GFCI_11 и 12).

Нова конфигурация на световните финансови центрове ...



Основният извод, който може да се 
направи за европейските финансови центрове е, 
ч е  в о д е щ и т е  е в р о п е й с к и  ф и н а н с о в и 
конгломерати Цюрих, Женева, Франкфурт и 
Люксембург се развиват прогресиращо, 
следвайки лидерската позиция  на Лондон. 
Групата на „преследвачите” - Цюрих (минус 84 
т. от Лондон), Женева (-95), Франкфурт (-104) 
и Люксембург (-120) през последните две години 
отчита високи оценки (над 710, виж графика 2), 
стремящи се към лондонските. Освен това от 
март 2010 г. техните трендове се сближават, 
след което следва Люксембург само на 6 точки. 
В бъдеще подреждането на европейските 
финансови центрове ще се определя от 
„петицата” - лидера и „преследвачите”, след 
които ще следва „основната група” - Виена, 
Париж, Мюнхен, Осло, Стокхолм, Амстердам, 
Милано, Рим, Копенхаген и Брюксел.

Конфигурацията на азиатските финансови 
центрове образува „своеобразен триъгълник”, 
ко й т о  с е  о п р е д е л я  о т  „ ч е т в о р к ат а ” , 
индивидуални оценки” за Хонг Конг, Сингапур, 
Токио и Сеул. В началото на изследването - март 
2007 г.  Сидни изостава значително от 
останалите, но след 2010 г. с показателите от 
GFCI_8 за азиатския пацифик се приближава до 
тях. Понастоящем „азиатската група” се движи 
прогресивно и устойчиво нагоре. „Пакетното 
развитие” на азиатските финансови центрове 
през последните две години се потвърждава от 
лидерите Хонг Конг (трето място, 761 т. при 
промяна в оценката плюс 28 т., Сингапур – 4 
място с 759 т., промяна плюс 34. След тях на 
разстояние 34 т. са Токио (6-718), Сеул (9-710) и 

Сидни. В световната рейтингова класация Хонг 
Конг, Сингапур, Токио и Сеул се утвърждават в 
първата десятка. Значително след тях на 
разстояние от 24 т. е основната група, 
включваща Сидни (19 място - 686 точки), Куала 
Лампур (21-681), Осака (22-676), Шанхай (24-
674) и Мелбърн (25-672). Изводът, който се 
откроява категорично потвърждава тенден-
цията за устойчиво и проспериращо развитие 
на «азиатските тигри» като в световния Топ-6 
т е  з а е м а т  т р и  м е с т а  ( 5 0  н а  с т о ) , 
непосредствено след лидерите Лондон и Ню 
Йорк. Класацията азиатските Топ-10 се 
допълва от 9-то място на южно корейския 
«дракон» Сеул. Виж: Таблица 3, графика 3. [3, 
p.17]

Таблица 3. Класация на азиатските 
финансови центрове. 

Графика 3. Представяне на водещите 
азиатски „дракони.”

Финансовите центрове от Северна и 
Латинска Америка се развиват под доминацията 
на Ню Йорк. В топ класацията фигурират още 
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Графика 2. Представяне на водещите Топ-5 
европейски финансови центрове към 

март 2013 г.
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Бостън (8 място, 711 т.), Чикаго (11-698), 
Торонто (12-696), Сан Франциско (13-695), 
Вашингтон (14-692), Ванкувър (15-690), 
Монреал (16-698) и Калгари (17-688). Виж: 
очертаващото се разположение на Таблица 4, 
графика 4. 

Таблица 4. Класация на финансовите центрове 
от Северна и Латинска Америка

 Статистико-икономическата информация 
за финансовите центрове на Северна и Латинска 
Америка очертават следните две тенденции, а 
именно:
 Първо, за силно американско присъствие. 
В Топ-6 за Северна и Латинска Америка 
естествено преобладават американските 
финансови центрове - Ню Йорк, Бостън, 
Чикаго, Сан Франциско, Вашингтон и само един 
канадски - Торонто). С други думи около 83% от 
центровете в този регион са американски. В 
Топ-10 се наместват шест американски - 60% 

(плюс още Ванкувър), три канадски (още 
Монреал и Калгари) и един бразилски (Сао Пауло 
- 44 място, 644; 
 Второ, за «по-скромно» сближаване към 
водещите американски и канадски центрове, 
отнасящо се за Торонто, Монреал и Калгари. В 
този регион на света класацията не буди особен 
коментар и изразява елитното положение, че 
Ню Йорк е пред «основната група американски 
играчи» с разлика около 76 т. Към тях през 
последните две години се приближават само 
Сао Пауло и аржентинския Буенос Айрес (53-
633).
 Класацията на финансовите центрове от 
Средния Изток и Африканския континент, 
наричани за краткост „финансови оазиси” се 
характеризира с интересна конфигурация. От 
март 2007 г. двата глобални центъра Дубай и 
Катар са като „двойка близнаци”. Докато Дубай 
респектира с 23 място, 675 т., то Катар 
постепенно се доближава до лидера с 30 място и 
661 т. ,  отчитайки параметри над него 
единствено през март 2012 г. с GFCI_11. Прави 
впечатление, че Дубай в последната класация 
бележи спад с едно място, но плюс 27 т., а Катар 
отчита чувствителни 5 места напред и плюс 27 
точки. Следват Рияд (Кралство Саудитска 
Арабия) - 33 място, 656 т. с показатели „Chance 
in rank (+32)” и «Chance in rating (+72).” Следват 
Абу Даби (Обединените арабски емирства, 
ОАЕ), Истанбул, Йоханесбург и Бахрейн. Виж: 
Таблица 5, графика 5. [3, p.23]

Таблица 5. Финансовите центрове от Средния 
Изток и Африканския континент.

Графика 5. Селекция на Топ 5-те глобални 
финансови центрове

от Близкия Изток и Африканския континент.

Графика 4. Представяне на Топ 6-те 
американски и латиноамерикански 

финансови центрове.
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Позовавайки се на информацията от „The 
Middle Eastern and African centres in GFCI_13” и 
„Selected Middle Eastern&African Centres over 
GFCI Editions” [3] могат да се направят следните 
няколко извода:

Първо, Обликът на международните 
финансови центрове от Средния Изток и 
Африканския континент се оформя от Дубай, 
Катар, Рияд, Абу Даби и Истанбул. Те 
фигурират във „третата десятка” на 
световната класация, съответно на 30, 33, 39 
места. Позитивните оценки в плюс 32 т. за 
Д у б а й  и   9 3  т .  з а  К а т а р  и д в а т  о т 
респондентите със седалище на офшорните 
центрове в Европа;

Второ, Определено се откроява „скока” 
на Рияд със своята респектираща и модерна 
пътна инфраструктура. Той се доближава до 
параметрите на Катар и Абу Даби, отчитащ 
18 позиции напред. Истанбул продължава да 
прогресира с 25 точки, но загуби едно място. 
Йоханесбург (Република Южна Африка) е с най-
значителен спад в класацията - 8 места, с плюс 
7 т.).  

Анализите показват, че офшорните 
ц е н т р о в е  с а  п р е т ъ р п е л и  з н ач и т е л н о 
накърняване на своята репутацията през 2008 и 
2009 г. Тази тенденция вече е отминаваща. Те са 
в процес на възстановяване, тъй като индекса 
GFCI_10 показва по-обнадеждаващи резултати. 
GFCI_13 регистрира добър напредък в 
рейтингите на всички офшорни центрове. Някои 
от тях отбелязват по-слаби размествания в ранга 
на заеманите места. 

Офшорните финансови центрове са 
представени от лидерите:

Джерси (на английски: Jersey) е остров в 
протока Ла Манш и коронно владение на 

Великобритания, част от така наречените 
Нормандски острови, елитна международна 
офшорна зона, в близост до бреговете на 
Великобритания) - 28 място, 688 т., изменение 8 
места надолу и плюс 14 т. нагоре; 

Гърнси (официално Vogtei Guernsey; англ. 
Bailiwick of Guernsey, фр. Guernesey) е вторият 
по големина британски остров в Ламанша, част 
от Нормандските острови. Той е коронно 
владение на Великобритания и заема водещото 
за сегмента 31 място, 660 т. и съответно 
изменение (+3) и (+9); 

Монако (конституционна монархия и 
град-държава в Западна Европа разположено на 
френската ривиера между Средиземно море и 
Франция. То е едно от петте европейски 
микродържави и втората най-малка страна в 
с в е т а )  о т с т о я в а  с в о и т е  п о з и ц и и  с 
респектиращото 35 място, 654 т., 25 места 
нагоре и 57 т.; 

Каймановите острови  (задморска 
територия на Великобритания. Те се намират в 
Западните Индии и се състоят от островите 
Гранд Кайман, Кайман Брак и Литъл Кайман. 
Каймановите острови са наричани още 
„Швейцария на Карибите“ - заради многото 
банки - почти всички големи банки имат 
филиали на островите.) заемат 41 място, 647 т., 
т.е. 3 места нагоре и 22 т. плюс; 

Остров Ман (на англ. Isle of Man, на манкс 
E l l a n  Va n n i n )  е  ко р о н н о  вл а д е н и е  н а 
Великобритания. Представлява остров в 
архипелага Британски острови, намиращ се в 
Ирландско море, между Великобритания и 
Ирландия.) се подрежда на 43 място, 645 т., в 
класацията - 3 места надолу, (+16 т.);

Британските Вирджински острови (на 
англ. British Virgin Islands) са задморска 
територия на Великобритания. Те са част от 
Карибските острови и са разположени в 
Карибско море на изток от Пуерто Рико. 
Заеманото място е 47 с 640 точки, но със спад в 
местата (-3), плюс 16 т.;

Х а м и л т ъ н  ( н а  а н гл .  H a m i l t o n  е 
административен център на задморската 
територия на Великобритания, Бермудски 
острови.) - 49 място, 638 т., съответно три места 
назад и плюс 17 точки.

В заключение, шестте офшорни зони се 
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„движат в пакет” от март 2007 г., наблюдавани от 
индексите GFCI_1 до 13. Те фигурират в 
класацията между 28 до 49 място, като 
набраните точки са в диапазона между 638-668, 
с леки размествания в световната ранглистата. 
След тях се нареждат Гибралтар, Малта, 
Мавриций, Кипър и други. Това представяне е 
показано в таблица и графика 6. 

Таблица 6. Топ-офшорни центрове в 
индекс GFCI_13

Графика 6. Еталонните офшорните зони като 
глобални финансови центрове.

 Агрегатният рейтингов индекс GFCI_13 за 
индустриалния сектор отчита субиндекси за 
първите четири глобални центъра, а именно: 

 Инвестиционен мениджмънт класира 
Лондон на първо място, след който следват Ню 
Йорк, Сингапур, Хонг Конг,......като само 
Женева бележи напредък с 5 места, на 
престижното 8 място;

 Банки - рейтингът се води от Ню Йорк, 
следват Лондон, Хонг Конг, Сингапур,…като 
Бостън се предвижва напред със седем места, а 
Сан Франциско с три; 

 Правителство и регулиране - лидери са 

Лондон, Ню Йорк, Хонг Конг, Сингапур,…като 
разместване се констатира при Женева (+3 
места) нагоре, Цюрих (+3) Чикаго (+2);

 Застраховки - Ню Йорк (+1), Хонг Конг 
(+2), Сингапур (-),…. Бостън (+5), Париж (+12);  
Професионални услуги - Лондон, Ню Йорк, 
Хонг Конг, Сингапур,.…Бостон (+3), Токио (+5).

 С у б и н д е к с и т е  н а  к о н к у р е н т о -
способността се конструират на базата на 
следните критерии:

 Хора - Лондон, Ню Йорк, Хонк Конг, 
Сингапур са без изменение,…Бостън (+4), 
Женева (+2), Франкфурт (+2); 

 Бизнес среда - Лондон, Ню Йорк, Хонк 
Конг, Сингапур без изменение,…Бостън (+4), 
Чикаго (-1);

 Достъп до пазара - Лондон, Ню Йорк, 
Хонк Конг, Сингапур без изменение,..Бостън 
(+2), Токио (-1), Франкфурт (+1) и Чикаго (-3);

 Инфраструктура - Лондон, Ню Йорк, Хонк 
Конг, Сингапур без изменение,…Бостън (+6), 
Токио (+2), Женева (-1), Сеул (-3) и Франкфурт (-
1); 

 Обща конкурентоспособност - Лондон, 
Н ю  Й о р к ,  Хо н к  Ко н г,  С и н г а п у р  б е з 
изменение,.... Бостън (+6), Франкфурт (+1) и 
Сеул (-4). 
 По субпоказателя „Репутация” оценките 
се припознават като:

 Среднопретеглена оценка - Бостон (778 
т.), Токио (781), Сингапур (820), Виена (740), 
Хонг Конг (812), …Ню Йорк (831) и други;

 GFCI_13 оценка - Бостон (711 т.), Токио 
(718), Сингапур (759), Виена (685), Хонг Конг 
(761), Ню Йорк (787);

 Репутационно предимство - Бостон (67), 
Токио (63), Сингапур (61), Виена (55), Хонг Конг 
(51), Ню Йорк (44).
 По  субпоказателя  „репут ационно 
неудобство” класацията Топ-10 е както следва: 
Рейкявик (-145 репутационно предимство), 
Талин (-143), Атина (-138), Будапеща (-134), 
Прага (-104), Санкт Петербург (-101), Глазгоу (-
95), Гибралтар (-91), Пекин (-89), Москва (-77). 
За "непредвидими центрове” се смятат - Рияд, 
Рим, Катар, Монако, Осло, Шенжен, Осака и 
Тайпе. Тези центрове имат най-голям потенциал 
за нестабилност на топ центрове.  Промяната в 
позициите на водещите Топ 10 центрове се 
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показва в Таблица 7. 

Таблица 7. Позиции на финансовите центрове 
по субиндекси на индустриалния сектор

 Някои от силните и слабите страни на 
водещите световните финансови центрове се 
представят за: [6]

 Лондон - демонстрира лидерство над 80 
% от  показателите .  Плюсове:  високо-
квалифицирани сътрудници, достъп по пазарите 
(Европейски съюз, Източна Европа, Русия, 
Близкия изток), финансово регулиране. 
Проблеми: ставки на данък върху печалбата, 
транспортна инфраструктура, операционни 
разходи;

 Ню Йорк - лидерство над 80 % от 
показателите. Плюсове: висококвалифицирани 
сътрудници и пазар на САЩ. Минуси: 
неефективно финансово регулиране, в частност 
Закона Сарбейнс-Оксли, англ. Sarbanes-Oxley 
Act, SOX за състава и реда за представяне на 
информация на компаниите, емитенти на ценни 
книжа, контрол и отчетност на акционерите и 
обществените компании;

 Хонг Конг е най-успешния регионален 
център в  Азия.  Отлични резултати по 
преобладаващата част от всички показатели, в 
частност регулирането. Високите разходи не 
намаляват конкурентноспособността. Реален 
кандидат за превръщане на лидер в новия 
глобален свят;

 Сингапур - силен финансов център по 
всички показатели, и в частност регулиране на 
банковия сектор. Минуси: недостатъчна обща 
конкурентноспособност. Вторият крупен 
финансов център на Азия с преобладаваща 
устойчивост;
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 Ц ю р и х  -  е д и н  о т  н а й - с и л н и т е 
специализирани финансови центрове. Лидер 
във финансовата ниша - обслужване на богати 
клиенти (private banking) и управление на 
активи. Минуси: свързват се с неголемия пул от 
п р о ф е с и о н а л и с т и  и  н е в и с о к а  о б щ а 
конкурентоспособност;

 Франкфурт - важен и водещ център по 
всички водещи показатели на Европейския 
съюз, в частност регулирането на банковия 
с е кто р .  М я с то  н а  щ а б  к ва рт и р ат а  н а 
Европейската централна банка.

 В  с р е д а т а  н а  я н у а р и  2 0 1 3  г . 
изследователската организация The Heritage 
Foundation и деловия The Wall Street Journal 
традиционно публикуват  рейтинга  на 
икономическата свобода (Index of Economic 

2
Freedom 2013) . В рейтинга се открояват 
следните групи страни, характеризирани като:   

- „свободни икономики”[Free (80-100)] с 
оценки над 80 балова оценка, първите пет 
страни в рейтинга;
 - „преимуществено свободни” [Mostly 
Free  (70-79.9 т.)] - позиции от 6 до 35 в рейтинга;
 - „умерено свободни” [Moderately Free  
(60-69.9)] - позиции от 36 до 85 място;
 - „преимуществено несвободни” [Mostly 
Unfree  (50-59.9)] - позиции от 86 до 144;
 - „несвободни икономики” [Repressed  (0-
49.9)] за диапазона 145-177 позиция.
 Terry Miller, Kim R. Holmes разглеждат 
връзката между икономическа свобода и 
с т а н д а рт  н а  ж и вот  ( Б В П  н а  гл а ва  от 
населението) чрез следната фигура.

2  Индекса на икономическата свобода се разчита на основата на 10 
субиндекса, а именно: Свобода на бизнеса, Свобода на търговията, 
Фискална свобода, Правителствени разходи, Свобода на цените, 
Свобода на инвестициите, Свобода на финансовия сектор, Защита на 
правата на собственост, равнище на корупция и свобода на пазара на 
труда. Значението на всеки показател варира от 0 до 100 балови оценки 
(100 бала  означават максимално равнище на икономическа свобода).
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В първята десятка, лидери по равнище на 
икономическа свобода влизат глобалните 

3
финансови центрове на Азия: Хонг Конг  - с 
цялостна оценка 89.3 т. при промяна минус 0.6 и 
Сингапур - 88 (+0.5), Австралия - 82.6 (- 0.5), 
Нова Зеландия - 81.4 (- 0.7), Швейцария - 81 (- 
0.1), Канада - 79.4 (- 0.5), Чили - 79 (+0.7), 
Мавриции - 76.9 (-0.1), Дания 76.1 (-0.1) и САЩ 
– 76. (-0.3). [11] 

Таблица 8. Индекс на икономическа 
свобода за 2013 г. - световна ранг листа.

Източник: 2013 Index of Economic 
Freedom. 2013 by The Heritage Foundation and 
Dow Jones & Company, Inc.

New York, NY 10281., ISBN: 978-0-89195-
284-8, ISSN: 1095-7308, p. 2.

Темпото на правене на бизнес реформи, 
включващо по-лесно стартиране на бизнес, 
засилване на  прозрачно стта ,  права на 
собственост и подобряване на ефективност на 
търговски  спорове  и  процедурите  по 
несъстоятелност контрастира в Графика 7. 
Делът на икономиките с реформи за „лесно 
правене на бизнес” в процент е както следва: [8, 
p.2]

Гр а ф и ка  7 .  Д я л  от  и ко н ом и кат а , 
реформирана за правене на бизнес.

Въз основа на настоящето изследване ние 
достигаме до следните по-важни обобщаващи 
изводи:

Първи извод:  Големите международни 
икономически кризи - като финансовата 
паника и “дългата” рецесия от 1870 г., 
“ г ол я м а т а ”  д е п р е с и я  1 9 3 0 - 1 9 3 3  г . , 
н а с т о я щ а т а  г л о б а л н а  ф и н а н с о в о -
и к о н о м и ч е с к а  к р и з а  с а  н а ч и н  з а 
преструктуриране на геополитическия ред. 
Научното обяснение на такива преломни 
моменти дава логическо обяснение на 
разместването в новия финансов пейзаж на 
световните финанси;

Втори извод:  Световните финансови 
с т о л и ц и  с а  в е ч е  у с т а н о в е н и  и  т е 
притежават “невероятна финансова 
издръжливост." Възходът на големите 
финансови центрове e в силна корелация с 
нарастването на икономическата мощ на 
страната, след което следват по-слаби 
сътресения.  Следователно,  глобални 

3  Лидерското място на Хонг Конг се дължи на факта, че вече 19 пореден 
път той е на върха на класацията. Налице е спад в неговата оценка в 
сравнение с миналата година, което се дължи на увеличаване на 
правителствените разходи като дял от БВП и нарастване на инфлацията. 

Нова конфигурация на световните финансови центрове ...



финансови центрове са по-склонни да се 
оформят, функционират и развиват в по-
големите икономики;

Трети извод:  Азиатските финансови 
центрове, особено на Хонконг, Сингапур и 
Шанхай се развиват бързо, устойчиво и 
проспериращо. Те са придобили земи и са 
подобрили своя инвестиционен климат в 
Лондон и Ню Йорк. Нашият анализ установи 
тясна връзка между световната финансова и 
икономическа власт на местно и национално 
ниво. Това се оказва добър знак за „тласък” на 
растящите азиатски центрове;

Четвърти извод:  Глобалните финансови 
центрове  са  много  иновативни  към 
възможността да се привличат нови 
таланти. Попълването на тяхната енергия 
и иновационен капацитет е определяща 
характеристика, която контрастира с 
мярката за откритост към малцинствата и 
хомосексуалните групи. 

В крайна сметка, икономическите кризи 
ще променят облика на световните финанси, но 
промяната към нов финансов ред ще става по-
бавно и постепенно. Глобалните финансови 
центрове отдавна са придобили защитни сили и 
финансова стабилност, а взаимодействието на 
двата водещи фактора - икономическа мощ и 
откритост ще определя конфигурацията на 
финансови центрове в обозримо бъдеще.
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Приложение на регресионен анализ за измерване на ефектите....

 Въведение

И з м е р и м о с т  и  о т ч е т н о с т  н а  
маркетинговите дейности са две изисквания с 
все по-голяма важно ст за  маркетинг 
мениджърите. За насърчаване на продажбите на 
марката се използват различни техники като се 
очаква всяка от тях да има определен резултат. 
По своята същност ситуацията изисква да се 
измерят ефектите от действието на няколко 
променливи върху една зависима променлива. 
За целта приложение намира регресионният 
анализ. 

В статията се разглеждат въпросите, 
свързани с приложението на регресионния 
анализ за изследване на ефектите, получавани 
при насърчаване на продажбите. Специално 
внимание се обръща върху 1) включването като 
независима променлива на продажбите в 
стоковата категория, 2) взаимодействието 
между независимите променливи и 3) 
наличието на лагови ефекти. 

Регресионният анализ представлява метод 
за анализ на статистически връзки и 
зависимости. Регресионен модел се нарича 
случайната величина Y, чието разпределение 
зависи от един или няколко предиктора 
(независими променливи). Регресионният 
модел се представя чрез регресионно 
уравнение. Множественият регресионен анализ 
дава възможност да се изследва влиянието на 
няколко независими променливи върху 
зависимата – случай, който е типичен при 

провеждане на насърчения на продажбите. 
Регресионният анализ може да бъде прилаган за 
а н а л и з  и  н а  е к с п е р и м е н т а л н и  и  
неекспериментални данни. За целта на анализ на 
ефектите от насърчаване на продажбите може да 
се прилагат всички основни функционални 
форми, използвани в регресиония анализ: 
линейни и нелинейни. 

Зависими променливи

К а т о  з а в и с и м а  п р о м е н л и в а  в  
регресионното уравнение може да се включат 
продажбите на марката (Brand sales), пазарният 
дял на марката (Brand market share) и 
продажбите на стоковата категория (Category 
sales). Използването на всяка една от горните 
променливи има своя логика. Продажбите на 
марката са зависимата променлива, която се 
предпочита, когато целта на анализа е да 
установи незабавния и краткосрочни ефекти на 
промоцията. Пазарният дял се използва в случай 
на оценка на дългосрочните ефекти, т.е. в 
случаите когато се анализира стратегическата 
роля на насърченията в комуникационния микс. 
Продажбите на стоковата категория са от 
интерес в случаи на ефект от „разширяване” на 
категорията, т.е. въздействие на промоцията 
върху първичното търсене. 

Продажбите на марката като зависима 
променлива са подходящи за установяване на 
влиянието и значимостта на различните 
характеристики на насърчението (дълбочина на 
промоцията, рекламна подкрепа, подкрепа на 
търговеца). Доколкото за анализа на печалбите и 
загубите са необходими данни за продажбите, то 
продажбите на марката като зависима 
променлива са винаги от значение. Редица 
проучвания показват, че стимулирането на 
определена марка оказва влияние върху 
продажбите на цялата стокова категория – т.нар. 
ефект на разширение на категорията. Решението 
за включване на пазарния дял на марката като 
зависима променлива в регресионния модел има 
повече стратегически характер. Пазарният дял е 
подходящ и при анализ на ефекта на 
превключване между марките – един от 
основните източници на увеличение на 
продажбите при насърчение. 

В зависимост от основните източници на 
увеличени продажби, използването на 
посочените по-горе променливи има следното 
приложение:

Приложение на 
регресионен анализ за 
измерване на 
ефектите от 
насърчаване на 
продажбите 
гл.ас. д-р Атанас Луизов, 

Бургаски свободен университет



Независимо дали използваме продажбите 
или пазарния дял на марката трябва да оценим 
ефекта и на равнище стокова категория. 
Невключването на стоковата категория би 
„замаскирало” някои от възможните източници на 
увеличени продажби на марката по време на 
промоцията. Нека разгледаме един пример. Ако от 
една марка обичайно се продават по 300 стокови 
единици седмично, то по време на насърчителна 
акция нейните продажби са се увеличили двойно. 
Седмица след насърчението продажбите на марката 
са намалели със 100 стокови единици, след което са 
се върнали на обичайното си равнище. При това 
положение марката е спечелила допълнителни 
продажби в размер на 200 стокови единици (300 по 
време на промоционалната седмица, и 100 
следпромоционален спад). Включването на данни за 
стоковата категория ще ни покаже обаче и още нещо:

- търсенето на стоковата категория по време на 
промоцията се е увеличило с 200 стокови единици;

- 150 стокови единици са „изтеглени” от следващ 
период (5-тата седмица);

- първичното търсене е нарастнало с 50 стокови 
единици.

Използвайки данните за продажбите на марката и 
продажбите в стоковата категория може да 
заключим, че увеличението на продажбите на 
марката от 300 стокови единици, наблюдавано през 
4-тата седмица се дължи на:

- ефект на увеличение на първичното търсене 
(„разширяване на категорията”) с 50 стокови 
единици;

- ускоряване на покупка от бъдещи продажби на 
марката – 100 стокови единици;

- ускоряване на покупка от бъдещи продажби на 
конкурентни марки – 50 стокови единици;

- превключване между марките – 100 стокови 
единици.

Така общият ефект, дължащ се на превключване 
между марките е 150 стокови единици или 
половината от увеличените продажби по време на 
насърчението.

Този пример илюстрира богатите възможности, 
които ни предоставя моделирането на продажбите на 
стоковата категория в допълнение на анализа на 
продажбите на марката. 

Независими променливи и взаимодействие 
между тях

Съществуват множество променливи, които 
могат да се включат като независими в регресионния 
модел. Най-често използваните са: цена, вид на 
насърчението, рекламна подкрепа, дистрибуция, 
конкурентна активност и др. Цената се дефинира 
като продажна цена за крайния потребител, обявена 
от търговеца. Нормална цена на стоката е тази, по 
която потребителя купува стоката, когато не е в 
период на ценова промоция, проведена от 
производителя или от търговеца. Промоционална 
цена е тази, която се обява по време на промоция 
(ценова) и която след приключване на промоцията се 
възстановява на равнището на нормалната цена. 
Дълбочина на ценова промоция може да се 
операционализира по два начина: 1) като абсолютна 
стойност и 2) като относителна стойност. В няколко 
изследвания се предлага и друго определение за 
понятието. То се прави по отношение на цените на 
конкурентите. Единият подход е, че намалението 
има сила само когато е по-голямо като стойност от 
това, което предлагат конкурентите. При втория 
подход се смята, че намалението оказва влияние 
върху поведението на потребители само, когато 
надхвърли определена стойност. Прилагането на 
тези два подхода е чрез включване на дъми 
променливи за отношението на промоционалната 
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Таблица 1
Зависими променливи – приложение*

*С „+” е означена пригодността на зависимата променлива за оценка на определен ефект.
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цена, отстъпката и конкурентните цени и отстъпки. 
Рекламната подкрепа на промоцията представя 
комуникацията преди и по време на кампанията в 
традиционни медии (телевизия, радио, преса – 
вестници и списания) и в специфичните за 
насърченията медии – място на продажбите, 
директна поща, опаковка на стоката, печатни 
рекламни материали.  Промоциите провеждани в 
търговските обекти обикновено включват два 
основни типа рекламна подкрепа: включване в 
промоционална  брошура  на  магазина  и  
допълнително/специално излагане на мястото на 
продажба (дисплей). За всеки от използваните 
рекламоносители се дефинира дъми променлива, 
която приема стойност 1, когато се използва 
съответния носител и 0, когато не се използва. В 
случаите, когато едно насърчение на продажбите 
използва и дисплей и промоционална брошура е 
необходимо тези два носителя да се представят чрез 
обща дъми променлива. Това е наложително, защото 
е трудно да се разграничи ефекта на всеки от 
рекламоносителите, когато действат едновременно. 
Така  общат а  дъми  променлива  показва  
взаимодействието между отделните рекламо-
носители.  При операционализирането на 
рекламната подкрепа освен типа на рекламо-
носителя важно значение има и продължителността 
на контакта с аудиторията. В този смисъл се 
дефинира променливата Честота на рекламата на 
промоцията. Тя се определя като относителна 
величина между броя на периодите (дни, седмици) 
на рекламна подкрепа и общия брой на периодите в 
рамките на времевия ред. Видимост на марката – 
марката, която е в промоция може да бъде 
разположена на по-добра позиция на регала, да 
получи допълнителна точка на продажби или на 
регала да бъде маркира с отличителен знак за 
промоционална цена или „акция”. Всичко това прави 
насърчаваната стока и марка по-забелижима от 
клиентите на магазина и оттук вероятността за 
покупки да се увеличи. Същата забелижимост се 
получава, когато насърчението е под формата на 
дегустация или премия до опаковката на стоката. 

1Някои автори  експериментално установяват 
променлива, които следва да се включи в 
регресионния модел. Това е взаимодействието 
между насърчителните инструменти. Нека едно 
насърчение е придружено със специално излагане на 
стоката в точката на продажби (промоционален 
дисплей) и включването й в промоционалната 
брошура на търговеца. Ако с D означим наличието на 
дисплей, а с F – включване в промоционална 

брошура, то тогава в регресионния модел β D и  β F 1 2

ще ни покажат влиянието на тези независими 
променливи, но взаимодействието между тях (β FD) 3

също т рябва  да  бъде  включено .  Освен  
взаимодействие между характеристики на 
насърчението и начина на комуникирането му към 
съответната аудитория могат да се посочат и друг тип 
взаимодействия, които оказват влияние върху 
грешката и адекватността на модела. Например, едно 
ценово насърчение чрез директно намаление на 
цената на стоката може да има различен ефект в 
зависимост дали акцията е в период със силно или 
със слабо търсене (ако стоката има сезонно търсене). 
Това взаимодействие между типа на насърчението и 
периода на провеждане често не се включва в 
регресионните модели.

Един от сериозните проблеми при използването 
на регре сионни модели е  наличието на 
мултиколинеартност. При анализ на насърчаването 
на продажбите тя може да се дължи на няколко 
причини. Първо, някои независими променливи са 
корелирани, поради естеството на провеждане на 
кампанията (например дисплей и включване в 
промоционална брошура). Съществуват множество 
променливи, които могат да се включат в 
регресионния модел и някои от тях е естествено да 
бъдат в зависимост от други. В литературата по 
иконометрия се предлагат различни процедури за 
отстраняване на ефекта мултиколинеартност. В 
проучванията върху насърчаването на продажбите, 
използващи регресионни модели обаче не се 
предлага общ подход за справяне с този проблем. 

2
Съществуват няколко подхода  за „справяне” с 
в з а и м од е й с т в и е то  м е ж д у  н е з а в и с и м и т е  
променливи:

 неотчитане на всички взаимодействия;
 включване или изключване на взаимодейстия 

в зависимост от механизма на насърчението;
 използване на F-тест за определяне дали 

взаимодействието подобряват адекватността на 
модела;

 включване на всички взаимодействия;
 използване на мултипликативни модели.
Използването на някои от горните подходи 

зависи от целите на изготвяне на регресионен модел. 
Ако целта на модела е да се използва за извършване 
на прогнози за продажбите, отчитането на 
взаимодействията ще намали грешката и от тук ще 
увеличи точността на прогнозата. Ако моделът се 
използва за диагностични цели, то решението трябва 

Приложение на регресионен анализ за измерване на ефектите....

1  Moriarty, M., Feature Advertising-Price Interaction Effects in the Retail 
Environment, Journal of Retailing, 1983, Vol. 59 (2), pp. 80 - 98 

2 Blattberg, R., S. Neslin. Sales Promotion: Concepts, Methods, and 
Strategies, Englewood Cliffs, NJ, 1990, pp. 195 - 196 



да зависи от резултатите на F-теста, за да се намери 
най-добър баланс между брой на взаимодействията, 
включени в модела и неговата грешка.

Лагови ефекти

В голяма част от проучванията върху ефектите 
при насърчване на продажбите се посочва, че то 
(насърчението) ускорява, а в някои случаи – забавя 
покупката. Ето защо в регресионния модел следва да 
се включи т.нар лагов ефект.Дойл (Doyle) и Сондърс 

3(Saunders)  представят списък на пред- и 
следпромоционалните (лагови) ефекти. Те правят 
разграничение между стационарно/стабилно 
състояние и времеви компоненти на промоциите. 

Общият модел, от който се извежда отделните 
лагови ефекти, е:

/1/ 
Техният списък включва следните модели:
 - статично състояние
/2/ 
 - позитивен лаг
/3/ 
 - негативен лаг
/4/ 
 - позитивен предпромоционален ефект 

(positive lead)
/5/ 
 - негативен предпромоционален ефект 

(negative lead)
/6/ 
 - негативен пред- и следпромоционален 

ефект (negative lead and lag)
/7/ , 

От изключително значение за моделирането на 
лаговите ефекти е равнището на агрегиране на 
данните по отношение на времето (дневно, 
седмично, месечно и т.н.). Същността на 
насърченията предполага, че по-късите времеви 
интервали са по-подходящи за прецизното 
измерване на промоционалните ефекти. Обикновено 
агрегирането е изглаждащ процес, което може да 
доведе до прикриване на лаговите ефекти върху 
продажбите.  

Като научен метод за изследване на връзки и 
зависимости регресионният анализ има своето 
подходящо място при анализа на ефектите от 
различни промоционални активности.  От 
съществено значение за адекватността на моделите 

към целите на анализ са избора на зависима 
променлива, моделирането на взаимодействията 
между независимите променливи и отчитането на 
лаг в действието на тези променливи. 

Библиография

1. Blattberg, R., S. Neslin. Sales Promotion: 
Concepts, Methods, and Strategies, Englewood Cliffs, 
NJ, 1990

2. Doyle, P., J. Saunders, The Lead Effect of 
Marketing Decisions, Journal of Marketing Research, 
Vol. 53 (2), pp. 47 - 62

3. Franses, P., R. Paap. Quantitative Models in 
Marketing Research, Cambridge University Press, C., 
2004, 222

4. Hanssens, D., L. Parsons, R. Schultz. Market 

Response Models: econometric and time series analysis, 

Second edition, Kluwer Academic Publisher, B., 2001
5. Maddala, G. Introduction to Econometrics, 

Macmillian Publishing Company, L., 1988, 472
6. Moriarty, M., Feature Advertising-Price 

Interaction Effects in the Retail Environment, Journal of 
Retailing, 1983, Vol. 59 (2), pp. 80 - 98

7. Totten, J., M. Block, Analyzing sales promotion: 

text and cases, Commerce Communications Inc., 

Chicago, 1987

38 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

3  Doyle, P., J. Saunders, The Lead Effect of Marketing Decisions, Journal of 
Marketing Research, Vol. 53 (2), pp. 47 - 62



39“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Клъстерният анализ – инструмент за групиране на ....

 Въведение

Приложение на клъстерния анализ
Огромното количество информация за 

отраслите от преработващата промишленост в 
България по области по избрани променливи не 
позволява на изследователя самостоятелно да 
извърши прецизно класифициране на отраслите 
в относително еднородни групи. Именно 
прецизната класификация на отраслите от 
преработващата промишленост налага 
използването на специализиран софтуер за 
обработка на информацията. Предимствата 
софтуера намират израз в това, че той: позволява 
обработката на огромни масиви от данни; 
позволява осъществяването на процедура на 
валидизация на броя на получените клъстери 
(bootstrap процедура); дава възможност за добра 
визуализация на получените резултати чрез 
вградена процедура на многомерно скалиране.

Клъстерния анализ в настоящото 
1

изследване е осъществен в седем стъпки :
·  Първа стъпка :  Определяне на 

класификационни критерии (количествени 
характеристики на обектите);

· Втора стъпка: Избор на мярка за 
дистанция;

· Трета стъпка: Избор на клъстерен 
метод;

· Четвърта стъпка: Определяне на броя 
на клъстерите (групите);

·  П е т а  с т ъ п к а :  Т ъ л к у в а н е  н а  
съдържанието на клъстерите (групите);

· Шеста стъпка: Оценка на валидността 
на клъстерите (групите);

· Седма стъпка: Профилиране на 
клъстерите (групите).

В изследването вместо думата клъстер ще 
бъде използвана думата група.

Относно избора на класификационни 
критерии

За групиране на отраслите от прера-
ботващата промишленост в България е 
необходимо да бъдат приложени показатели, 
които характеризират тяхното състояние по 
области. Източник на данните за стойността за 
отраслите от преработващата промишленост в 
България през 2000 г. и 2006 г. е Националния 
статистически институт.

Първият етап от клъстерния анализ 
обхваща избора на класификационни критерии. 
За тази цел са подбрани 15 променливи за 
отраслите от преработващата промишленост по 
области в България за 2000 г. и 2006 г. Изборът на 
класификационни критерии изисква проверка 
на връзките и зависимостите между тези 
променливи за двете години. Тази процедура е 
извършена за отстраняване на променливи, 
които индикират силна връзка помежду си, като 
по този начин силно е ограничена възможността 
за формиране на несъществуващи групи 
(клъстери) от отрасли. Всички 15 променливи за 
2000 г. и 2006 г. са представители на силните 
скали, поради което връзките между тях са 
изследвани с коефициентът на корелация на 
Пирсън. Изчисленията са извършени със 
софтурер SPSS 17.0.

Получената корелационна матрица 
показва, че през 2000 г. между 6 от общо 15 
променливи съществува слаба връзка. Така 
общият брой на променливите през 2000 г. е 
редуциран от 15 до 6. Всички връзки между 
посочените променливи са статистически 
значими при двустранна критична област и риск 

2за грешка α = 0,01. От тях средна сила  на 

Клъстерният анализ – 
инструмент за 
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отраслите от 
преработващата 
промишленост по 
области

ас. д-р Калин Крумов

Университет за национално и 

световно стопанство - София

2 Коефициентите на корелация са нормирани в границите от 0 до 1. 
Условно е прието, че когато стойността им е в границите от 0 до 0.3 
връзката е слаба, от 0.3 до 0.7 средна или умерена и над 0.7 силна. 

1 Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, 
София, И. Тракия-М, 2000



връзката показват 7 коефициента, докато 
останалите коефициенти показват слаба сила на 
връзката.

Корелационната матрица за 2006 г. 
показва, че между 6 от общо 15 променливи 
съществува слаба връзка. Чрез премахване на 
променливите, които индикират силна връзка с 
отаналите, са подбрани 6, които са използвани 
като класификационни критерии. Корела-
ционната матрица за 2006 г. показва, че връзките 
между тях са статистически значими при 
двустранна критична област и риск за грешка α = 
0,01. Изключение прави единствено само един 
коефициент на корелация от корелационната 
матрица, който е статистически значим при риск 
за грешка над α = 0.01 равнище. От всички 
корелационни коефициенти в матрицата 10 
показват средна сила на връзката, а останалите 
индикират слаба връзка между променливите.

Резултатите от направения корелационен 
анализ показват, че между селектираните 
класификационни променливи през 2000 г. и 
2006 г. не се наблюдават силни връзки, което 
означава, че на този етап те отговарят на 
изискванията и коректно могат да се използват 
за целите на клъстерния анализ.

След определяне на класификационните 
променливи възниква следният въпрос: Така 
избраните класификационнни критерии 
(променливи) съизмерими ли са една спрямо 
друга? По правило за коректното осъществяване 
на клъстерния анализ е необходимо скалите към 
които принадлежат отделните променливи да са 
идентични. В противен случай трябва да бъде 
осъществена процедура по стандартизиране на 
данните. В случаите когато всички променливи 
принадлежат на интервалните (количествени) 
скали, но са измерени с различни единици, както 
е в настоящото изследване, е необходимо да се 
приложи процедура на стандартизация на 
данните. За постигането на съизмеримост на 
данните е необходимо осъществяване на 
стандартизация на всяка една променлива по 
вариацията на единиците или приоритетно по 
всеки метод, който се базира на стандартната 
девиация на обектите, които ще бъдат 

3
клъстеризирани .  Изходните данни за 
клъстеризиране на отраслите от преработващата 
промишленост в България по области през 2000 
и 2006 г. съответстват именно на този случай – 

бройни са, но са измерени в различни единици. 
Това прави задължително провеждането на 
процедура по стандартизация. Стандарти-
зирането на данните в изследването е извършено 

4посредством z-scores  с програмата Clustan 
Graphics. Стандартизацията по z-scores е за 
предпочане пред стандартизацията по рангове. 
При стандартизацията по z-scores получените 
стойности не са детерминирани по двете 
екстремни стойности  x  и x , max min а по 
дисперсията на променливата k, като измерител 

2
на нейната вариация   или стандартната k 
девиация  . Това е и причината, поради която k

стандартизирането на данните по z-scores е 
5

препоръчван метод.  Стандартизирането на 
класификационните променливи за 2000 г. и 
2006 г. удовлетворява изискването за 
съизмеримост на променливите и позволява да 
се премине към следващия етап от клъстрния 
анализ, а именно избор на мярка за разстояние. 

Относно избора на мярка за разстояние

Втората стъпка в процеса на реализация на 
клъстерния анализ се свързва с избор на мярка за 
разстояние между обектите, което да направи 
възможно групирането им. За сравняването на 
обектите в изследването е използван квадрата на 
евклидовото разстояние (Squared Euclidean 

6
Distance). Според Арсо Манов  квадрата на 
евклидовото разстояние „намира най-широко 
приложение при измерване на разстояния в 
многомерното пространство”. Този метод 
позволява стойностите на обектите i и j и се 
сравняват с помощта на следното стандартно 

7
уравнение :

където  x  показва стойността на променливата ik

k на обект i, а w  ijk в зависимост от това дали 
сравнението е валидно или не заема стойност от 
1 или 0. В случаите когато липсват данни за 
единия или за двата обекта едновременно - 
сравнението е невалидно, т.е.w =0.ijk
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1 

3 Brian S. Everitt, Sabine Landau, Morven Leese, Cluster Analysis, London, 
“Arnold”, 2001, p. 51-52

4 Стандартицазията (трансформацията) на данните посредством тази 
опция се извършва по начин, по който стойностите за всяка променлива 
придобива средна 0 и стандартна девиация от 1. Източник: 
www.clustan.com/general_distances.html
5 Източник: www.clustan.com/general_distances.html
6 Манов, А. Многомерни стастистически методи със SPSS, София, УИ. 
Стопанство, 2002, с. 204
7 Източник: www.clustan.com/general_distances.html2
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 Изчислението на разстоянието между 
отраслите от преработващата промишленост по 
области в страната по отношение на 
класификационните променливи има своите 
особености. Така например в изследването са 
изпълнени следните условия:

 класификационните променливи за 
отраслите от преработващата промишленост по 
области са количествени както за 2000 г., така и 
за 2006 г.;

 стойностите на променливите са 
стандартизирани с z-scores функцията т.е. имат 
за средни 0, а стандартната им девиация е 1.
 Когато са изпълнени тези условия 
изчислението на евклидовото разстояние между 

8
обектите се извършва с помощта на уравнение  
(2).

където е средната, а   е стандартната     k k

девиация на променлива k. Уравнение (2) в 
изследването е използвано за трансформиране 
на квадрата на евклидовото разстояние до 

9записа в уравнение  (3), който е използван като 
мярка за изследване на разстоянието между 
обектите.

 Изчислението  на  квадратите  на  
евклидовото разстояние за отраслите от 
преработващата промишленост в България по 
области през 2000 г. и 2006 г. е извършено с 
уравнение (3) посредством програмата Clustan 
Graphics.

Относно избора на клъстерен метод
 
 В изследването е използван клъстерен 
метод, който принадлежи към групата на 
йерархическите агломеративни методи на 
клъстеризация. Основните предимства на тези 
методи се свързват с добрите възможности за 
визуализация и интерпретация на получените 
резултати, което е добра основа за вземане на 
решения в анализа. Йерархическите методи на 
клъстеризация имат сериозно предимство пред 
нейерархическите при определяне на броя на 
групите обекти. При методите на йерархическа 
клъстеризация тази процедура се осъществява в 

рамките на утвърдени правила, което силно 
ограничава полето на субективните решения в 
анализа, докато при нейерархическите 
съществува голяма вероятност от субективна 
намеса при определяне броя на клъстерите. 
Освен това йерархическите методи са прилагани 
често в изследвания в областта на социалните 
науки, биологията, медицината, астрономията, 
химията, изследването на космическото 
пространство, архитектурата и други, поради 
което тези методи са добре проучени от към 
надеждност. Недостатък на йерархическите 
методи е липсата на възможност за извършване 
на итерации, след като изследваните единици са 
обособени в групи.
 Изборът на йерархически метод по-
нататък наложи проучване на литературата в 
областта на клъстерния анализ и по-точно 
а к ц е н т и р а  въ р ху  и з в од и т е  о т н о с н о  
надеждността на получените резултати от 
изследователите използвали различни 
клъстерни методи в своите изследвания. Редица 

10 11автори  посочват метода на Уорд  и метода 
междугруповото свързване (Average linkage), 
като инструменти, които дават най-добри 
резултати, а получените с помощта на тези 
методи групи обекти могат леко да се тълкуват и 
интерпретират. Това е и причината, както 

12посочва Блешвийлд  методът на Уорд да е един 
от най-широко използваните в социалните 
науки.
 Отговорът на въпроса кой от двата 
препоръчвани агломеративни методи на 
йерархическа клъстеризация е по-подходящ за 
приложение в настоящото изследване, изисква 
анализ на получените от всеки едни от тях 
резултати. Изводите за приложимостта и 
адекватността на клъстерните методи са 
направени въз основа на резултатите от бутстрап 

13(bootstrap)  процедура по валидизация на броя 
на значимите групи от отрасли за всеки един от 
двата метода. Резултатите от тази процедура са 
представени в Таблица 1.

8 Източник: www.clustan.com/general_distances.html
9 Източник: www.clustan.com/general_distances.html

10 Duflou H., Maenhaut W., Application of principal component and cluster 
analysis to the study ot the distribution of minor and trace element in the 
normal human brain, Cheomometrics and Intelligent Laboratory Systems, 
1990; Baxter J., Exploratory Multivariate Anaysis in Archaeology, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 1994; Milligan G., An Examination 
of the Effect of Six Types of Error Perturbation on Fifteen Clustering 
Algorithms, Psychometrika, 1980 и други.
11 Ward J., Herarchical grouping to optimizean objective function, Journal of 
the American statistical Association, 1963
12 Blashfield R. K., The growth of cluster analysis: Tryon, Ward and Johnson, 
Multivariate Bechavioral Research, 1980
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 Резултатите от Таблицата показват, че 
приложението на метода на Уорд води до 
формирането на 6 статистически значими групи 
от отрасли от преработващата промишленост 
през 2000 г. и 8 статистически значими групи от 
отрасли от преработващата промишленост през 
2006 г. В същото време приложението на 
методът на Междугруповото свързване показва, 
че той не се явява надежден инструмент за 
групиране на отраслите от преработващата 
промишленост по области в България, защото 
нито една от получените групи от отрасли през 
2000 г. и 2006 г. не е статистически значима. 
Именно обстоятелството, че този метод отчита 
групи от отрасли, но не е достатъчно надежден 
инст румент  за  да  ги  определи  като  
статистически значими, показва, че той е 
неподходящ за приложание в настоящото 
изследване. Доказателството за високата 
надежност на получените резултати от двата 
метода е приложената бутстрап процедура с 
1000 завършени опита.

Всичко това дава основание да се 
направи заключението, че от двата най-често 
използвани (и препоръчвани) от специалистите 
в областта на клъстерния анализ методи за 
клъстеризация, методът на Уорд е по-подходящ 
за определяне броя на групите от отрасли на 
преработващата промишленост по области в 
България. Приложението му в настоящото 
изследването е свързано не само с висока 
надежност, но и позволява получените 
резултати да бъдат смислено интерпретирани.  

Приложението на метода на Уорд в 
изследването преминава през следните етапи:

Първо: изчисляване на средните на 
класификационните променливи за отделните 
групи от отрасли;

Второ: изчисляване на квадратите на 

евклидовото разстояние на всеки отрасъл, 
включен в изследването до груповите средни;

Трето: сумиране на разстоянията между 
квадратите за всяка група от отрасли по 

14уравнение  (4):

където: x  - ij отразява стойността на случай i по 
променливата j;

  - pj средна на група p;
 v  –  б р о й  н а  к л а с и ф и ка ц о н н и т е  
променливи.

Четвърто: обединяване на случаите в 
групи според критерия за най-малко нарастване 
н а  о б щ а т а  с у м а  н а  к в а д р а т и т е  н а  
вътрешногруповите разстояния.

В изследването процедурата по 
приложение на метода на Уорд е осъществена с 
програмата Clustan Graphics. Изборът на 
подходящ клъстерен метод за определяне на 
групите от отрасли от преработващата 
промишленост позволява да се премине към 
следващия етап от клъстерния анализ. 

Определяне броя на групите от отрасли

В настящото изследване броя на групите 
от отрасли от преработващата промишленост 
през 2000 г. и 2006 г. е определен с помощта на 
бутстрап (bootstrap) процедура по валидизация 
на броя на групите. Тази процедура на база на 
предварително определени алгоритми и 
поредица от предварително зададен брой опити 
подбира броя на групите по начин, при който 
техния брой съответства на поредния номер на 
онази стойност на коефициентите на сливане, 
след която стойностите на следващиите я 
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коефициенти на сливане  рязко нараства. 
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13 В статистиката, bootstrap е подход за получаване на статистически 
изводи, който попада в рамките на широк клас от методи за взимане на 
проби. Методът е много близък до техниките използвани при методът 
Монте Карло, но вместо напълно да генерира данни и на тяхна основа да 
прави заключения, bootstrap методът прави поредица от произволни 
извадки от оригиналните данни, въз основа на които прави заключения

14  Източник: www.clustan.com
15Коефициентите на сливане показват разстоянието след, преминаването 
на което две групи от обекти формират нова по-голяма група. По 
принцип колкото по-висока е стойността на коефициентите на сливане, 
толкова по различни една спрямо друга са формираните по 
класификационните критерии групи от обекти.
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Логическата интерпретация подсказва, че 
колкото по-голям е броят на зададените опити в 
бутстрап процудурата, толкова по-точни ще са 
получените от нея резултати. В настоящото 
изследване при 308 отрасъла по области, 
групирани по 6 класификационни променливи 
извършването на 1000 опита в рамките на 
бутстрап процедурата са напълно достатъчни за 
да  предо ст авят  до ст атъчно  надежна  
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информация  за определяне на стойностите на 
коефициентите на сливане, а от там и на броя на 
групите.  Както бе посочено в предходната 
точка, при метода на Уорд за данните от 2000 г. 
резултатите от бутстрап процедурата показват 6 
статистически значими групи от отрасли, а за 
данните от 2006 г. 8 статистически значими 
групи от отрасли. Това е реалният брой на 
съществуващите групи от отрасли през двете 
години. Нарастването на броя на еднородните 
групи от отрасли от преработващата 
промишленост по области в България през 
периода 2000-2006 г. е следствие от тяхното 
р а з в и т и е ,  и з р а з е н о  в  п р о м я н а  в  
класификационните променливи. Прави 
впечатление, че със засилване на развитието на 
отраслите от преработващата промишленост по 
области в страната броят на статистически 
значимите групи от отрасли нараства, което е 
доказателство за увеличаване на различиията 
между тях и формирането на процеси на 
задълбочаваща се диференцияция.

Клъстери по отрасли на преработващата 
промишленост в България през 2000 г. и 

2006 г.

16 В изследването на доходите на населението в 50 американски щата 
плюс окръг Колумбия през периода 1983-1988 г. Jeffrey A. Mills и 
Sourushe Zandvakili при 52 наблюдения за всяка година от изследвания 
период залагат общо 500 опита (итерации) в бутстрап процудурата, а при 
4266 наблюдения за всяка година през периода 1979-1989 г. залагат общо 
2000 опита (итерации) в бутстрап процедурата. В настоящото 
изследване при 1848 наблюдения за 2000 г. и 1848 наблюдени за 2006 г., 
отделно за двете години са заложени по 1000 опита (итерации) в 
бутстрап процедурите, чиито брой е достатъчен за получаване на 
надежни резултати. Виж. Jeffrey A. Mills, Sourushe Zandvakili, “Statistical 
Inference via Botstrapping for Measures of Ineguality”, University of 
Cincinati, Departament of Economics, 1995.     Източник: Собствени изчисления
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Броят  на  групите  от  от расли от 
преработващата промишленост по обалсти 
може да се види и на Дендограмите за 2000 и 
2006 г. През 2000 година Дендограма №1 
визуализира още агломерационните нива и 
позволява да се проследи кои групи на колко 
подгрупи се дезагрегират. Подобен анализ може 
да се направи и за 2006 г. И на двете Дендограми 
със жълт цвят са отбелязани групите които са 
статистически значими, докато всички останали 
г р у п и  с а  п р е д с т а в е н и  с ъ с  с и н  ц в я т. 
Заключенията, които могат да се направят на 
база на двете Дендограми са в следните 
направления:

На първо място. Колкото по-ниска е 
стойността на коефициентите на сливане, 
толкова по блзки една спрямо друга са 
формираните по класификационните критерии 
групи от отрасли. Стойността на коефициентите 
на сливане за групи № 5 и № 6 през 2000 г. е 
много по-близка отколкото стойността на тези 
коефициенти за останалите четири групи през 
годината. През 2006 г. се наблюдава същата 
зависимост – стойността на коефициентите на 
сливане за групи № 7 и № 8 е много по-близка 
спрямо стойността на коефициентите на 
сливане на всички останали шест групи през 
годината .  Нещо повече стойно стта  на 
коефициентите на сливане, които водят до 
образуване на двете големи групи от отрасли 
през 2006 г. спрямо 2000 г. значително намалява 
(от 16.056 до 7.991), което показва, че 
различията между двете големи групи от 
отрасли през 2006 г. спрямо двете големи групи 
от отрасли през 2000 г. са значителни. Всичко 
това показва, че сходството между двете големи 
групи от отрасли през 2006 г. е по-голямо спрямо 
сходството между двете големи групи от 
отрасли през 2000 г. В същото време трябва да се 
посочи, че преобладаваща част от отраслите по 
области, които образуват двете големи групи 
през 2000 г., са индентични с отраслите по 
области, които образуват двете големи групи 
през 2006 г. За всички отрасли, които попадат в 
тези групи през двете години е характерна ниска 
степен на развитие по класификационните 
променливи, което е причината за високото 
сходство помежду им.

На второ място. През 2000 г. между 
останалите четири групи се наблюдават по-
големи различия в стойността на коефициентите 

на сливане, отколокото различията в стойността 
на коефициентите на сливане при групи № 5 и № 
6 през същата година. Това показва, че 
различията между отраслите в първите четири 
групи са по-големи отколкото различията между 
отраслите от пета и шеста група през 2000 г. 
Отраслите в първите четири групи имат по-
висока степен на развитие, което е причината за 
формирането на по-големи различия между тях. 
С увеличаване степентта на развитие нарастват 
и  р а з л и ч и я т а  м е ж д у  о т р а с л и т е  п о 
класификационни променливи, като едни 
отрасли имат по-високи стойности по едни 
променливи а други отрасли по други 
променливи. Именно процесите на развитие на 
отраслите от първите четири групи през 2000 г. 
водят до увеличаване на различията по 
класификационни кретирии между тях и се 
явяват причината за нарастване на броя на 
групите през 2006 г.

Ако се обобщи всичко казано до тук 
изводът, който може да се направи, е че общият 
брой на статистичиски значимите групи от 
отрасли от преработващата промишленост по 
области в България нараства от 6 на 8 през 
периода 2000-2006 г. Причина за увеличаване 
броя на групите е позитивната промяна по 
класификационни променливи на част от 
отраслите от първите четири групи през 2000 г. 
Информацията за броя на значимите групи от 
отрасли през изследвания период ще послужи в 
следващите части на изследването при 
интерпретацията на т.н. външна валидизация на 
броя на групите, която е най-силният метод за 
определяне на техния брой.

Тълкуване съдържанието на групите.

Съдържанието на групите от отрасли 
през 2000 г. и 2006 г. е интерпретирано въз 
основа на средните на класификационните 
променливи за всяка една от тях. Средните на 
променливите за всяка група от отрасли са 
получени с програмата Clustan Graphics в хода 
на приложение на клъстерния анализ. На второ 
място за тълкуване на съдържанието на групите 
е  и з п ол з ва н  м е тод ъ т  н а  М н о гом е р н о 
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скалиране . Изходни данни за приложението му 
са резултатите получени от клъстерният анализ 
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17Многомерното скалиране е метод за представяне на наблюдаваните 
обекти като точки в пространството, по начин който позволява 
разстоянията между тях да се запазят
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до този етап. Този метод значително подобрява 
възможно стите за  интерпретацията на 
резултатите от клъстерния анализ чрез 
п р е д с т а в я н е т о  и м  в  м н о г о м е р н о т о 
пространство. Целта на метода на Многомерно 
скалиране е чрез използването на съвкупност от 
процедури да се намери множество от точки в 
пространството, които представят изследваните 
обекти - в настоящото изследване това са 

отраслите от преработващата промишленост по 
о бл а с т и  в  Б ъ л г а р и я .  П р и  то з и  м е тод 
взаимоотношенията между изследваните 
обекти са представени в многомерното 
пространство чрез пространствени карти, които 
дават допълнителна позватателна стойност на 
получените резултати от клъстерния анализ и 
позволяват тези резултати да бъдат по лесно 
интерпретирани.

Пространствена карта № 1
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Оценяване надеждността на модела на 
Многомерно скалиране.  Оценката  на 
надеждността на модела на многомерно 
скалиране в използвания софтуер се прави с 
критерия - Standardized Residual Sum of Square 
(STRESS). При метричния метод на скалиране 
Джозе ф Бернард  Кръска л  препоръчва 
използването именно на този критерии. Той 
въвежда (1964а) следните граници за качеството 
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на получените резултати . По принцип STRESS 
критерият е мярка за липсата на съответствие – 
той показва каква част от вариацията на 
оптимално скалираните данни не може да бъде 
обяснена от модела. Колкото по-висока е 
стойността на STRESS критерия, толкова по-
ниско е равнището на съответствие на модела. В 
настоящото изследване в модела на многомерно 
скалиране за 2000 г. стойността на STRESS е 
приблизително 0.89% и показва високата му 
надеждност. Според таблицата на Кръскал ако 
стойността на STRESS критерия е 2.5% моделът 
е отличен, а когато клони към нула се приема за 
идеален. Изводът за качеството на резултатите 
за модела на многомерно скалиране от 2000 г. 
който може да се направи е че той е идеален. В 
модела от 2006 г. стойността на STRESS е още 
по-ниска – около 0.81%, което показва и по-
високата му надеждност спрямо модела от 2000 
г. С други думи през 2000 г. 0.89%, а през 2006 г. 
0 . 8 1 %  от  ва р и а ц и я т а  н а  о бе кт и т е  п о 
класификационните критерии не е обяснена от 
пространствените карти. И двата модела на 
многомерно скалиране са получени чрез 
приложението на програмата Clustan Graphics, 
като за всеки са направени 50 опита с 
максимален брой от 5000 итерации на опит. Най-
ниската стойност на STRESS критерия за модела 
от 2000 г. е получена от опит 34, а на модела от 
2006 г. от опит 17. В заключение основният 
извод, които се налага по отношение на 
получените данни, показват че резултатите от 
изчислението на двата модела са отлични.

Оценка на валидността на групите

Етапът на оценяване валидността на 
формираните групи обекти във всяко едно 
изследване представлява една от най-трудните 
стъпки в анализа. Въпреки, че теорията и 
п р а к т и к ат а  п р е п о р ъ ч в ат  о п р е д е л е н и 
статистически методи и инструменти за 
валидизиране на получените групи, много от 
тези методи са трудно приложими (поради 
липсата на необходимите условия за това) или 
резултатите, които дават не са достатъчно 
надежни.

До тук в клъстерния анализ бе доказана 
статистическата значимост на броя на групите 
по средством бутстрап процедурата по 
валидизация към клъстерния метод. На този 
етап ще бъде извършена валидизация на групите 
от отрасли по отношение на класификационните 
променливи за 2000 г. и 2006 г. Същността му се 
състои в измерване на статистическата 
значимост на разликите между получените 
групи на база на същите тези променливи. За да 
се постигне тази цел е необходимо на първо 
място да се създаде променлива, която съдържа 
груповата принадлежност на отраслите на 
преработващата промишленост по области в 
страната през 2000 г. и 2006 г. За тази 
променлива през двете години е характерно, че 
принадлежи към слабите скали. За да се 
направят изводи за статистическата значимост 
на разликите между получените групи е 
необходимо да се изследва взаимодействието 
между груповата принадлежност от една страна 
и класификационните променливи от друга за 
всяка от двете години. При изследване на това 
взаимодействие променливата, която показва 
груповата принадлежност на отраслите по 
области се разглежда като независима 
променлива, а класификационните критерии се 
изследват в качеството им на зависими 
променливи. Преди да се пристъпи към 
осъществяване на самия анализ е необходимо да 
се отбележи, че всички класификационни 
променливи са количествени и принадлежат на 
силните скали. В такива случай (когато 
независимата променлива принадлежи на 
слабите скали, а зависимите променливи 
принадлежат към силните скали) подходящ 
статистически инструмент за изследване на 
п о с о ч е н и т е  з а в и с и м о с т и  с е  я в я в а 
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18  Kruskal, Joseph Bernard. (1964a). Multidimensional scaling by optimizing 
Goodness of fit to a Nonmetric Hipothesis, Psychometrika, 29, 1-28. Kruskal, 
Joseph Bernard. (1964b). Nonmetric multidimensional scaling: A numerical 
method, Psychometrika, 29, 115-129.   
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дисперсионният анализ. От своя страна 
19

дисперсионният анализ  дава достоверни 
резултати, само когато са спазени следните 
условия:

Първо: Данните са получени от извадка, 
осъществена чрез прост случаен избор;

Второ: Честотното разпределение на 
резултативните променливи Y при различните 
равнища на факторната променлива Х са 
приблизително нормални;

Трето: Дисперсиите в разпределенията на 
зависимите променливи Y при различните 
равнища на факторната променлива Х са 
еднакви.

Д а н н и т е  в к л юч е н и  в  н а с тоя щ ото 
изследване са представителни защото обхващат 
всички области в България, т.е. тук не става 
въпрос за направата на прост случаен избор, 
защото от такъв просто няма нужда - налице са 
всички данни за изследваните явления. Тези 
данни са предоставени от Националния 
статистически институт, който е гарант за 
качество и изчерпателност. Поради това първото 
изискване за приложимост на параметричния 
дисперсионен анализ може да се счита за 
изпълнено.

В т о р о т о  н е о бход и м о  у с л о в и е  з а 
приложимост на параметричния дисперсионен 
анализ е наличие на нормално разпределение на 
променливите, което в случая е изследвано с 

20 21
коефициентите на асиметрия  и ексцес . След 
това е определено равнището на значимост, 
което в случая е: α = 0.01 и за двата коефициента. 
По статистическите таблици е определена т.н. 
критична или теоретична стойност на критерия. 
Те показват, че нито една от променливите през 
2000 г.  и  2006 година няма нормално 
разпределение,  защото за  вясяка една 
променлива емпиричната стойност е по-голяма 
от  к р и т и ч н ат а .  А ко  з а  п р ом е н л и в и т е 
емпиричната стойност бе по-малка или равна на 
критичната стойност щеше да се приеме, че 

разпределението не се различава съществено от 
нормалното, но се наблюдава точно обратното. 
Изводът който се налага, е че второто 
необходимо условие за приложение на 
параметричния дисперсионен анализ не е 
изпълнено.

Д и с п е р с и о н н и я т  а н а л и з  е  м н о го 
чувствителен към третото условие - изискването 
за наличие на хомоскедастицитет. Като цяло в 
случаите на нарушаване на това условие 
нулевата хипотеза се отхвърля трудно въпреки 
че не е вярна. За да се избегне това в 
статистическата теория са разработени 
различни тестове, но по-голямата част от тях 
по ставя  задължителното изискване  за 
нормалност на разпределението, което както 
вече бе показано отсъства. В приложните 
изследвания често се използва теста на Ливин, 
защото се счита за устойчив при нарушаване на 
условието за нормалност на разпределението. В 
изследването тестът на Ливин е приложен в 
следната последователост:

На първо място: Определени са Нулевата 
H0 и алтернативната H1 хипотези.

H0: Между дисперсиите на независимата и 
зависимите променливи не съществува 
статистически значима разлика;

H1: Между дисперсиите съществува 
статистически значима, закономерна разлика.

На второ място е определено равнището на 
значимост: α = 0.05

На трето място е направено сравнение на 
наблюдаваното и критичното равнище на 
значимост. Равнището на значимост на теста на 
Ливин за всички променливи и през 2000 г. и 
2006 г. е αs = 0.00 и е по-малко от грешката α = 
0.05, което означава, че за всички променливи 
нулевата хипотеза се отхвърля и се приема за 
вярна алтернативната т.е. не може да се твърди, 
че съществува статистическо значимо равенство 

22
между дисперсиите на променливите . От 
направените изчисления следва, че е нарушено 
изискването за хомоскедастицитет за всички 
променливи през 2000 г. и 2006 г.

Процедурите по установяване доколко 
изискванията за приложение на параметричния 
дисперсионен анализ са удовлетворени, 

19 Вж. Гоев, В. „Статистическа обработка и анализ на информацията от 
социологически, маркетингови и политически изследвания”, София, УИ 
„Стопанство”, 1996, с. 133 – 146
Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, И. Рикол – Б, 2000, с. 190 – 200
20 Коефициент на асиметрия характеризира формата по отношение на 
характера и степента на отклонение от симетричността. Степента на 
симетричност на изследваните разпределения може да бъде различна в 
зависимост от концентрацията на единиците от двете страни на 
центъра на разпределението. 
21 Ексцесът характеризира външната източеност на разпределението, 
т.е. изследва дали по-голямата част от единиците са концентрирани 
близо до центъра или обратно.

22 Вж. Гоев Валентин, „Статистическа обработка и анализ на 
информацията от социологически, маркетингови и политически 
изследвания със SPSS”, УИ „Стопанство”, София, 1996, с. 140
 Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, София, И. Рикол – Б, 2000, с. 196
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показват че две (наличието на нормално 
разпределение и равенство на дисперсиите) от 
трите условия за приложението на този анализ 
не са изпълнени. Това налага използването на 
непараметрични тестове при три и повече 
н е з а в и с и м и  и з в а д к и  з а  п р о в е р к а  н а 
статистическата значимост на разликите между 
получените групи от обекти и класифика-
ционните променливи за 2000 г. и 2006 г. От тях, 

23
тестът на Кръскал-Уолис , който представлява 
непараметричен аналог на еднофакторния 
дисперсионен анализ е неприложим, защото 

24изискването за хомоскедастицитет е нарушено . 
В същото време неприложим е и Медианния 
тест при три и повече независими извадки за 
данните от 2000 г. и 2006 г., защото същите 
данните не удовлетворяват условията за 
приложение на теста (резултативните таблици в 
някои от клетките има очаквана честота, която е 
по-малка от единица и на второ място в повече от 
20% от клетките има очаквани честоти, които са 

25
по-малки от пет ).

В  тази  ситуация  за  измерване  на 
зависимостите между променливата, показваща 
груповата принадлежност на отраслите от една 
страна и класификационните променливи за 
с ъ щ и т е  о т р а с л и  е  и з п о л з в а н  д р у г 
непараметричен метод – Коефициент на 
корелация на Спирман. Той представлява 
алтернатива на ленейния коефициент на 
корелация, защото е приложим не само в 
случайте, когато изследваните променливи са 
метрирани и имат двумерно нормално 
разпределение, но и когато „не са изпълнени 
посочените условия, т.е. когато променливите 
величини са ординални или когато тези 
величини са метрирани, но няма доказателства, 
че двумерното им разпределение е достатъчно 

 
близко до нормалното.” . Коефициентът на 
корелация на Спирман ( ) има същата  s

интерпретация като линейния коефициент на 
корелация r. Той променя стойността си в 
границите от -1 до 1. 

За формиране на изводи, коефициент на 
корелация на Спирман може да се разглежда 
като оценка на неизвестен параметър с помощта 
на коефициента ρ. За тази цел анализът ще 
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 Гоев Валентин, „Статистическа обработка и анализ на информацията от 

социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS”, УИ 
„Стопанство”, София, 1996, с. 141 
24 Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, София, И. Рикол – Б, 2000, с. 386
25

 Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, София, И. Рикол – Б, 2000, с. 388

премине в следната последователност:
На първо място са формулирани две 

хипотези: нулева H0 и алтернативна H1.
Нулевата хипотеза гласи, че коефициента ρ 

е статистически незначим, (H0: ρ = 0), т.е. 
несъществува значима връзка между груповата 
п р и н а д л е ж н о с т  и  к л а с и ф и ка ц и н н и т е 
променливи.

Алтернативната хипотеза гласи, че 
коефициента ρ е статистически значим (H1: ρ=0    

), т.е. между груповата принадлежност и 
класифи-кацинните променливи съществува 
значима връзка. 

На второ място: определен е риска за 
грешка: α = 0.05

Н а  т р е т о  м я с т о  е м п и р и ч н а т а 
характеристика ( ) за проверка на хипотезата е temp

получена по уравнение (5).

където: ρ - коефициента на корелация;s
v – степен на свобода, v = (n - 2); 
n – общият брой на случаите.
На четвърто място: критичната област е 

определена като двустранна. 
Н а  п е т о  м я с т о :  Т е о р е т и ч н а т а 

характеристика (критичната стойност - ) е t
определена с помощта на таблиците за t 
разпределението при двустранна критична 
област, критично равнище на значимост α= 0.05  

и степени на свобода v.
На шесто място:  сравнението на 

емпиричната с теоретичната характеристики за 
2000 г. и 2006 г. за всяка една от променливите 
при двустранна критична област показва, че  temp

> т.е. че нулевата хипотеза се (005,)t
отхвърля, а коефициентите на корелация се 
приемат за статистически значими. До същия 
извод се стига и при сравнение на равнищата на 
значимост. За всяка една променлива през 2000 г. 
и 2006 г. е изпълнено условието α α , където /2 <   S

α  е наблюдаваното равнище на значимост, а α е S

критичното равнище на значимост. Това дава 
основание да се приеме алтернативната 
хипотеза, която гласи, че коефициентите на 
корелация са статистически значими, т.е. между 
груповата принадлежност и класифика-
ционните променливи е  налице силна 
статистически значима връзка. Наличието на 
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статистически значима връзка е индикатор за 
валидността на получените групи от отрасли по 
отношение на класификационните променливи. 
Получените коефициенти на корелация на 
Спирман в изследването са интерпретирани с 
помощта на коефициенти на детерминация, 
което повишава тяхната точност. В изследването 
е  използван коригиран коефициент на 
детерминация, който е изчислен с помощта на 
уравнение (6).

където p е броят на оценяваните параметри в 
модела. Общите промени в класификационните 
променливи, които не могат да се обяснят с 

29
промени в груповата принадлежност  се 
дължат на други фактори, които са могли да 
оказват влияние върху тях, но не са включени в 
анализа.

В ъ з  о с н о в а  н а  р е з у л т а т и т е  о т 
корелационния анализ и коефициентите на 
детерминация е направено заключението, че 
формираните групи от отрасли през 2000 г. и 
2006 г. се различават значително един спрямо 
друг откъм стойност на класификационните 
променливи. В същото време валидността на 
получените групи от обекти е потвърдена още 
веднъж и при сравнение на получените 
резултати през 2000 г. и 2006 г.

До тук процесът на валидизация на 
получените групи от отрасли на преработващата 
промишленост по области бе извършена 
по средством методи за  изследване  на 
значимостта на разликите между тях, т.е. 
изследвано бе различието между групите.

Успоредно с този подход за валидизация е 
приложен и втори подход, чиято задача е 
свързана с изследване на хомогенността на 
отделните групи от отрасли през двете години. 
Един от широко използваните методи за 
изследване на хомогенността на групите е 
коефициентът F, емпиричната стойност на 
който се получава по уравнение (7).

където:  е дисперсията на променлива j 
2�(j,g)

на група g;
2

(j)  е дисперсията на променлива j за 
всички данни (общо всички групи).

О т  у р а в н е н и е т о  е  в и д н о ,  ч е  с 
коефициентът се прави съпоставка между F  jg

вътрешно груповата дисперсия и общата 
дисперсия. Най-висока хомогенност имат 
получените групи в случаите когато стойността 
н а  1  з а  вс и ч к и  к л а с и ф и ка ц и о н н и F <j g

променливи. 
Изчислението на F коефициента за групите 

от 2000 г. по всички променливи позволява да се 
направят следните изводи: група № 1, група № 5 
и група № 6 са напълно хомогенни. Стойността 
на F коефициента за всички променливи в тях е 
по-ниска от единица. Като цяло група № 6 е най-
хомогенната група от отрасли спрямо всички 
групи през 2000 г. Стойността на F коефициента 
за всички променливи в нея е по-ниска от 0.45. 
За група № 4 може да се твърди, че има високо 
равнище на  хомогенно ст,  въпреки,  че 
стойпността на F за една променлива е по-
висока от 2.1. За група № 2 и група № 3 през 2000 
г. равнището на хомогенност е умерено. При 
група  № 2 стойно стта  на  F  за  две  от 
класификационните променливи е много по-
висока от 1, за една от класификационните 
променливи стойността на F е около 1, а за 
останалите три класифика-ционни променливи 
е по-ниска от 1. Група № 3 има най-ниска 
хомогенност през 2000 г. Стойността на F за една 
от класифика-ционните променливи е над 3, за 
четири от класифика-ционните променливи 
между 1 и 2, и само за една класификационна 
променлива под 1. 

През 2006 г. резултатите показват, че 
напълно хомогенни (по всички класифика-
ционни променливи) са групи № 1, № 2, № 7 и № 
8. От тях най-висока хомогенност има група № 8 
– стойността на F за всяка една променлива е под 
0.4 десети. На второ място групи № 3, № 4, № 5 и 
№ 6 могат да се определят като относително 
хомогенни. Като цяло за всяка една от тях 
половината от променливите имат стойност на F 
по-висока от 1.

Направения преглед недвусмислено 
показва, че формираните групи от отрасли са 
вътрешно хомогенни. Групите, които имат 
много висока хомогенност са формирани от 

29 Тук е необходимо да се посочи, че връзката е изследвана при равни 
други условия, т.е. други фактори (освен клъстерната принадлежност), 
които са могли да оказват влияние върху нея не са включени в анализа, 
поради високото равнище на корелация.
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отрасли, които са изостанали в своето развитие 
(или са слабо развити). На противоположния 
полюс се намират групите, чиято вътрешната 
хомогенност е по-ниска. Те са съставени преди 
всичко от по-силно развити отрасли. По част от 
класификационните променливи тези отрасли в 
отделните области имат високи или много 
високи стойности, докато по други по-ниски, 
което е и причината за по-ниската хомогенност в 
тези групи.

Извършените процедури по установя-
ване валидността на броя на групите от отрасли 
от преработващата промишленост в България по 
области през 2000 г. и 2006 г. недвусмислено 
показа че такива групи реално съществуват. 
Валидността на групите от отрасли за всяка от 
двете години бе установена на три равнища: 
първо - валидизация на броя на групите чрез 
бутстрап процедура; второ – валидизация чрез 
корелационен анализ и коефициенти на 
детерминация, които показаха, че формираните 
групи от отрасли се различават значително един 
спрямо друг откъм стойност на класифика-
ционните променливи; трето – валидизация 
чрез изследване на вътрешната хомогенност на 
получените от клъстерния анализ групи от 
от расли .  Всичко  това  дава  о снование 
получените групи от отрасли от преработващата 
промишленост по области да се приемат за 
валидни.

Профилиране на групите

Последният етап от клъстерният анализ 
поставя акцент върху процеса на профилиране 
на получените групи от отрасли. Този процес 
включва характеристика на отделните групи 
чрез „измерване на статистическата значимост 
н а  р а з л и к и т е ,  п р и  ко я т о  г р у п о в а т а 
принадлежност на отделните обекти се използва 
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като независима променлива. ” В зависимост от 
характеристиките на изходните данни в 
съвкупностите за изчисляване на значимостта 
на  разликите  са  използвани различни 
статистически инструменти. Така например за 
една част от променливите значимостта на 
разликите е получена чрез сравнение на 
средните стойности на съвкупностите за всяка 
една група със средните стойности на общата 

съвкупност (данните за всички групи от 
отрасли). 

При сравняване на средни стойности на 
съвкупностите са използвани следните 
статистически методи:

І. Метод. В изследването методът е 
приложен в следната проследователност:

Първо: Дефиниране на нулева (H0) и 
алтернативна (H1) хипотези.

Нулева  хипотеза:  Между X  на 1

променлива V  в група C  и между X  на n 2

променлива V за всички данни от генералната 
съвкупност не съществува статистическа 
значима разлика, т.е

Алтернативна хипотеза: Между X  на 1

променлива V  в група C  и между X  на n 2

променлива V за всички данни от генералната 
съвкупност съществува статистическа значима 
разлика, т.е.        (при дясностранна 
алтернативна хипотеза) и          (при ляво-
странна алтернативна хипотеза).

Второ: Определяне на теоретична 
стойност на риска за грешка. В зависимост от 
данните и променливите са използвани три 
стойности на α: Минимална: α = 0.01 (риск за 
грешка от 1%); Стандартна: α = 0.05 (риск за 
грешка от 5%) и Максимална: α = 0.1 (риск за 
грешка от 10%)

Трето:  Избрани  с а  критерии  за 
изчисляване на емпиричната характеристика за 
проверка на хипотезите.  Емпиричната 
характеристика е изчислена по уравнението  за 31

статистически заключения между две средни 
величини при големи извадки ( ≥ 30, ≥ 30) – n n1 2

уравнение  (8).
32

където: -  н е и з в е с т н и  с р ед н и 
величини в двете съвкупности (на дадена група 
и общо за всички групи);

n n1 2, - брой на наблюденията в двете 
съвкупности;

X X1 2, - оценка на средните величини на 
двете съвкупности;

S S1 2, -  о ц е н к а  н а  с т а н д а р т н и т е 
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 1 2 1 2 0      ; 

 

1 > 2

1 > 2

30 Желев, С., „Маркетингови изследвания за маркетингови решения”, 
София, И. Тракия-М, 2000, с. 179

31  Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, София, И. Рикол – Б, 2000, с. 149 - 152
32 Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, София, И. Рикол – Б, 2000, с. 150 - 151

1 , 2
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отклонения на двете съвкупности.
Четвърто: Определена е критичната 

област. Критичните области в изследването са 
дясно-странни или ляво-странни, защото се 
разполага с информация за посоката им. 

 Пето: Определени са теоретичните 
характеристики на  z.

 Шесто: Сравнени са емпиричната с 
теоретичната характеристика.

 Седмо: Взето е решение за приемане или 
отхвърляне на нулевата хипотеза.  При 
едностранна критична област H0 е отхвърлена, 
когато |z| > |z (α)|, т.е. когато емпиричната 
характеристика е по-малка от теоретичната, 
определена с помощта на таблиците показващи 
функцията на стандартизираното нормално 
разпределение (площите под стандартизираната 
нормална крива) в интервала от (-z) до (z) и 

интервала (-∞) до (z).
Методът е приложим за групите, за които 

е изпълнено условието ≥ 30, ≥ 30. През 2000 n n1 2

г. на това условие отговорят Групи № 5 и № 6, а 
през 2006 г. Групи № 7 и № 8. 

За преобладаваща част от средните на 
променливите за тези групи резултатите 
показват, че съществува статистически значима 
разлика спрямо средната на променливите от 
генерална съвкупност. Като цяло разликата в 
стойността между средните на променливите на 
групите, за които се приема нулевата хипотеза, 
спрямо  среднат а  на  променливите  за 
генералната съвкупност е много малка.

ІІ. Метод. В случаите когато изходните 
данни не отговарят на изискването за 
приложимост на емпиричната характеристика 
представено чрез уравнение (8) е използван 
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непараметричния тест на Ман-Уитни  при две 

 извадки. Той се явява алтернатива на t-критерия
34
 за формиране на статистически заключения за 

две средни величини при независими извадки. 
Този тест не изисква нормално разпределение и 
може да се прилага за метрирани и ординални 
данни. В изследването методът е приложен в 
следната проследователност:

Първо: Дефинирани са нулева (H0) и 
алтернативна хипотези (H1).

Нулевата хипотеза (H0) гласи: Между 
X C  X1 n 2 на променлива V в група и между  на 
променлива V за генералната съвкупност не 
съществува статистическа значима разлика, т.е 

Алтернативната хипотеза (H1) гласи: 
Между  на променлива V в група и между  X C  X1 n 2

на променлива V за генералната съвкупност 
съществува статистическа значима разлика, т.е.    

(при дясно-странна алтернативна 
хипотеза),               (при ляво-странна алтерна-
тивна хипотеза) и      (при двустранна 
алтернативна хипотеза).

Второ:  Определена е теоретична 
стойност на риска за грешка. Използвани са три 
равнища на стойността на α: Минимална: α = 
0.01 (риск за грешка от 1%), Стандартна: α = 0.05 
(риск за грешка от 5%) и Максимална: α = 0.1 
(риск за грешка от 10%).

Трето:  Избрани  с а  критерии  за 
изчисляване на емпиричната характеристика за 
проверка на хипотезите.  Емпиричната 
характеристика за проверка на хипотезите е 
получена по уравнение (9).

където: , - брой на наблюденията в двете  n  n  1 2

съвкупности (на дадена група и на генералната 
съвкупност); , – сума на ранговете на двете S S1 2

съвкупности.
В случаите когато: U=n n /21 2

емпиричната характеристика е изчислена по 
следния начин:

Четвърто: Определени са критичните 
области. Емпиричните характеристики са 
изчислени с програмния продукт SPSS 17.0 при 
двустранна критична област.
 Пето: Определени са теоретичната 
характеристика на U.
 Шесто: Сравнени са емпиричната с 
теоретичната характеристика.
 Седмо: Взето е решение за приемане или 
отхвърляне на нулевата хипотеза. За изчисление 
на емпиричната характеристика при двустранна 
критична област е използвана програмата SPSS 
17.0, като H0 е отхвърлена, когато α < α, т.е. s

когато теоретичното равнище на значимост е по-
голямо от равнището на значимост на 

1 = 2 ( 1 - 2 = 0); 

1 2 >
1 < 2

1 = 2

33  Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, София, И. Рикол – Б, 2000, с. 377 - 379
34 В настоящия случай z- критерия и t- критерия са неприложим, защото 1).  
n1< 30 и 2). разпределението в генералната съвкупност е различно от 
нормалното – виж Манов Арсо, „Статистика със SPSS”, София, И. Рикол – Б, 
2000, с. 136, Таблица 6.6
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емпиричната характеристика U.
Резултатите показват че между средните 

на променливите за групите, при които е 
приложен теста (през 2000 г. това са Групи № 1, 
№ 2, № 3 и № 4, а през 2006 г. това са Групи № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5 и № 6), от една страна и 
средните на променливите за всички групи за 
2000 г. и 2006 г. съществува статистически 
значима разлика. Този извод е валиден за 
преобладаващата  част  от  средните  на 
променливите на групите. При останалите 
променливи за вярна е приета Нулевата 
хипотеза (Нулевата хипотеза е приета за тези 
средни на променливите, при които разликата в 
стойността спрямо средните на променливите за 
всички групи е много малка). Резултатите от 
приложението на двата метода потвърждават 
разликите в стойността между груповите средни 
и средните за променливите общо за всички 
отрасли от преработващата промишленост в 
България по области.

Изводи и резултати от приложението на 
клъстерния анализ

 В статията клъстерният анализ е 
приложен съобразно описаните в литературата 
последователност и изисквания. Получените 
резултати за отраслите от преработващата 
промишленост по области в България показват 
съществуването на 6 валидни групи от отрасли 
през 2000 г. и 8 валидни групи от отрасли през 
2006 г. Логическата интерпретация показва, че 
разликата между броя на групите през 2000 г. и 
2006 г. се дължи на развитието на отраслите от 
преработващата промешленост по области, 
което се изразява в промените настъпили в 
класификационните критерии (променливи). 
Тук е мястото да се отбележи, че три от 
класификационните критерии, които са 
използвани в клъстерния анализ през 2000 г., са 
индентични с три от критериите използвани в 
клъстерния анализ през 2006 г., което показва 
валидността на логическата интерпретация на 
разликата в броя на групите. Останалите три 
класификационни критерия (променливи) са 
различни (външни) спрямо класификационните 
критерии използвани в клъстрният анализ през 
2000 г. Според специалистите в областта 
„Валидизирането на клъстерите на база на 
външни променливи е един от най-надежните 

методи на валидизация. Неговата същност се 
състои в оценка на клъстерната валидност на 
базата на променливи, които не са участвали в 
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процеса на формиране на клъстерите.”  По 
нататък един от изследователите в този област 
казва, че „Финей и Муус (1979) посочват още по-
силен подход на валидизация.  … те установяват 
наличието на 8 клъстера, които валидизират на 
базата на 5 външни променливи. Интересното в 
случая е, че информацията за тези променливи е 
набавена шест мсеца след първоначалното 
изследване … . Осемте клъстера се оказват 
валидни по отношение на всичките пет външни 

36променливи.” . В настоящото изследване е 
използван сходен подход на валидизация. През 
2000 г. са използвани шест променливи, на база 
на които са получени 6 валидни групи от 
отрасли. През 2006 г. на базата на шест 
променливи (три от които са еднакви и три от 
ко и т о  с а  р а з л и ч н и  ( въ н ш н и )  с п р я м о 
променливите използвани в клъстерния анализ 
за данните от 2000 г. ), са получени  8 валидни 
групи от отрасли, т.е с две повече от тези за 2000 
г. Разликата в промяната в броя на получените 
групи се обяснява с развитието на отраслите от 
преработващата промишленост по области през 
изследвания период, с промяната на техните 
количествени и качествени характеристики. 
Отхвърлена е вероятността, че отраслите от 
преработващата промишленост по области в 
България не са претърпели развитие за периода 
2000-2006 г. Получените на четвъртия етап от 
приложението  на  клъстерния  ана лиз , 
дендограми показват, че увеличаването на 
групите се дължи на отраслите с високи 
стойности по класификационните променливи, 
т.е. на по-развитите отрасли. Първите четири 
групи през 2000 г. са съставени именно от такива 
отрасли. Получените дендограми показват още, 
че развитието на отраслите от тези четири групи 
през 2000 г.  водят в крайна сметка до 
формирането на шест групи през 2006 г. (т.е. на 
две допълнителни групи от отрасли през 2006 г. 
спрямо 2000 г.). И за четирите групи през 2000 г. 
и за шесте групи през 2006 г. е характерно, че 
включват малък брой отрасли. Освен това 
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35 Катранджиев Христо, „Сегментиране на телевизионната аудитория на 
основата на зрителските навици”, дисертационен труд за присъждане на 
образователна и научна степен „Доктор”, 2004 г., стр. 164 
36 Вж. Finney, J.W., R.H.Moos, Treatment and Outcome for Empirical 
Subtypes of Alcoholic Patients, Jornal of Comsulting and Clinical 
Psychology, 47, pp. 25-35 
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пространствените карти за двете години 
показват,  че тези групи имат по-ниска 
хомогенност, а отраслите в тях са по-силно 
разпръснати в пространството. Логиката 
подсказава, че между развити отрасли е 
нормално да съществуват по-големи различия, а 
техният брой да е значително по-малък. 
Останалите две групи през 2000 г. и 2006 г. имат 
висока хомогенност, съставени са от много 
голям брой отрасли, между които съществуват 
много малки различия по класификационните 
променливи (в пространствените карти тези две 
групи са ясно обособени, а от отраслите в тях не 

са разпръснати). Логиката подсказва, че колкото 
по-слабо развити са отраслите, толкова по-
малки са различията между тях.

Въз основа на всичко посочено до тук е 
прието, че броят на получените групи от 
отрасли от приложението на клъстерния 
анализ за 2000 г. и 2006 г. е валиден.

Груповите средни за 2006 г. от петия етап 
на клъстерния анализ позволяват да се направи 
обобщена характеристика на всяка една от 
групите от отрасли на преработващата 
промишленост по области в България (Таблица 
№ 2). 

Клъстерният анализ – инструмент за групиране на ....
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Представената характеристиката на 
отраслите от преработващата промишленост 
през 2006 г. позволява разработката на 
специфични мерки на икономическата политика 
по групи отрасли. Когато номерата на групите се 
разположат по териториален и отраслов признак 
в Матрица № 1 се получава статусът на 
регионалната икономика на България по групи 
отрасли от преработващата промишленост. Така 
Матрица № 1 позволява координиране на 

мерките на икономическа политика не само по 
отраслов, но и по териториален признак. Нещо 
повече Матрица № 1 позволява да се изведат 
изискванията на развитето на територията към 
икономическата политика в областта на 
отраслите от преработващата промишленост. С 
други думи Матрица № 1 представлява основа за 
разработване на регионална икономическа 
политика  в  областт а  на  от раслите  от 
преработващата промишленост в България.
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 Въведение

В настоящия момент  на икономическа 
криза, бюджетното управление и като част от 
него бюджетното планиране е необходимо на 
българските търговски банки във връзка с 
приспособяването им към промените във 
външната и вътрешна среда. Ефективното 
протичане на процеса на бюджетиране се базира 
на данни от финансовото и управленското 
счетоводство, групирани по подходящ начин с 
цел прилагане на времеви трендови модели за 
прогнозиране на бюджетните параметри.

В настоящата статия е представен един 
възможен модел на процеса на бюджетиране в 
българска търговска банка, който дава 
възможност за правилното му организиране - 
предпоставка за постигане на годишните цели 
на организацията. В предлаганата методика са 
описани субектите, инструментариума и 
по следователно стта от  процедури на 
бюджетното планиране в търговска банка. За 
реализирането им са използвани математико-
статистически методи на експертна оценка 
(експертни методи) и времеви трендови модели 
(количествени методи). Приложението на 
статистическите методи се базира на 
информация от управленската система на 
разходите. Получените резултати могат да се 
използват и за подпомагане вземането на по-
рационални управленски решения относно 
маркетинговата политика на търговската банка. 

Чрез създаването на авторския модел и 
методика се прави опит да се разрешат 

съществуващите в българските банки проблеми 
при определяне на груповите участници в 
процеса на бюджетиране, алтернативите на 
бюджетите  на  офисите  и  избора  на  
предпочитана бюджетна алтернатива т.нар. 
главен бюджет. Методиката се основава на 
инструментариум, който включва следните 
научни методи:

 Математико-статистически методи на 
експертна оценка;

 Времеви трендови модели;
 Метод на анкетиране;
 М о д и ф и к а ц и я  н а  м е т о д а  н а  

„Сравнителните таблици”.
Статията е разработена в четири  части, 

както следва:
 Състояние на научната и стопанска 

практика по проблема;
 Авторски модел на бюджетния процес на 

българска търговска банка; 
 Инструментариум и субекти на  

бюджетния процес на българска търговска банка
 Обща характеристика на методиката на 

търговска банка

1. Състояние на научната и стопанска 
практика по проблема

Процесът на бюджетно планиране 
присъства в повечето научни разработки по 
управление на организацията със своите 
основни функции: планиране, организиране, 
управление и контрол. Повечето автори 
[Младенов[9], Завадска, Иванич-Дроздовска, 
Яворски[6], Меразчиев[10], Баташки, Стоянов, 
Костова, Димитрова, Джонсън и др.] описват 
задълбочено същността на търговските банки. 
Към настоящия момент в литературата бегло се 
споменава за организацията на процеса на 
бюджетиране, като не са описани подробно и 
процедурите на бюджетно планиране. 

Концептуален вариант на процеса на 
бюджетиране и стъпките от бюджетния процес в 
банка са разработени от М. Виделова [3;124]. 
Виделова прави анализ на вътрешната и 
външната среда и влиянието им върху процеса 
на бюджетиране. Факторите, оказващи влияние, 
включват:  очаквания за икономиката;  
конкуренция; структура на капиталовите 
пазари; лихвени проценти и законодателство.

По-съществен е анализът на вътрешната 
среда на банката, в т.ч.:

Модел на 
бюджетния процес на 
Българска търговска 
банка 
инж.Румен Домбашов

Университет за национално и 

световно стопанство - София
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Модел на бюджетния процес на Българска търговска банка 

 финансови и операционни данни – размер 
и структура на депозитите; кредитен портфейл 
(размер, функционално разпределение и 
доходност); капиталова структура; приходи от 
комисионни; такси от други услуги; годишни 
цели  за растеж; ниво на текущи разходи; 
операционна ефективност;

 организация и човешки ресурси – 
планиране и изисквания към човешките ресурси 
в съответствие с целите на развитие; 
организационна структура; програми за 
квалификация; структура на заплатите; 
осигуровки на персонала и политика за 
управление на персонала;

 системи за електронна обработка на 
данните и контрол: изграждане на вътрешна 
система за отчетност;

 финансов анализ – максимизиране на 
активите, като за това са необходими: 
счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи; 
исторически разрез на отчета за приходи и 
разходи, прогнози за приходите и разходите, 
сравнителен анализ на резултатите на банката с 
други сходни институции, лихвени проценти, 
анализ на портфейла, сегментиране на 
клиентската база.

Изготвянето на бюджет в дадена търговска 
банка е сложен и продължителен процес, 
изискващ обработката на огромно количество от 
данни и значителна част от времето на немалък 
брой висококвалифицирани специалисти. В 
практиката на търговските банки в настоящия 
м ом е н т  т а з и  д е й н о с т  о б и к н о ве н о  е  
концентрирана в един отдел и е свързана с 
множество справки от счетоводната система, 
обработка и анализиране на голямо количество 
информация.

Бюджетния процес на българските 
търговски банки в момента протича на следните 
етапи:

1. Предоставят се актуалните резултати по 
сегменти на бизнес звената. На базата на тези 
резултати се изготвя обновена прогноза до края 
на предходната календарна година, върху която 
да се базира изготвянето на бюджета за 
следващата.

2. Отдел „Човешки ресурси” предоставя 
прогноза за развитието на персонала, както към 
края на предходната календарна година, така и 
разчети (прогнози) за нуждите на бюджетния 
процес с обичайната за процеса разбивка на 
активен/неактивен персонал. 

3. Бизнес звената предоставят месечни 
прогнози за бюджетната година за бизнес 
обемите, лихвените равнища по основните 
продукти, валутна и продуктова структура на 
активите и пасивите,  приходите от комисионни  
и др.

4. Отдел „Контролинг” изпраща до бизнес 
звената стандартни таблици за бюджетиране на 
приходната част на бюджетния пакет. В тях, 
както всяка година, се съдържа информация за 
развитие на сегментите по месеци.

5. Отдел „Капитално строителство” прави 
разчети за разходите/инвестициите на офисите. 
Всеки от отделите в централно управление  
предоставя своите прогнози за разходи до отдел 
„Контролинг”.

6. Отдел „Контролинг” консолидира 
разходна, приходна и инвестиционната част на 
бюджета.

7. Съпоставят се постигнатите финансови 
параметри с поставените годишни цели.

8. Извършва се анализ/настройка и 
корекции от страна на бизнес звената в 
съответствие със годишните цели. 

9 .  Б юд же т ъ т  с е  у т въ р ж д а ва  от  
Управителен съвет/Надзорен съвет.

10. Свежда се до съответните звена за 
сведение и изпълнение.

Според Виделова „…в много случай се 
налага приемането на компромисни варианти, 
договорени между отделните ръководители на 
звена, за да може да бъде разработен реално 
осъществим бюджетен план..”.

2. Авторски модел на бюджетния 
процес на българска търговска банка

Авторът на статията разглежда бюджетния 
процес в българска търговска банка като 
итеративен процес, който протича съгласно 
фиг.1.



Според автора  процесът на бюджетиране на 
търговска банка е краткосрочен процес, който 
осигурява реализирането на основната 
стратегическа цел като я трансформира в 
бюджетен пакет за конкретен бюджетен период. 
Ключов елемент в бюджетния процес е 
бюджетът, а основна стратегическа цел е 
максиминизиране на бъдещата печалба на 
търговската банка.  За реализиране на 
горепосочените цели задачите  се разделят 
между офисите на финансовата институция за 
даден бюджетен период.

Бюджетния период е плановият хоризонт, за 
който се изготвя и през който ще се прилага 
бюджетния пакет на предприятието [13;275]. 

Авторът на статията приема, че бюджетният 
период  съвпада с календарната година. Изборът 
н а  б юд же т е н  п е р и од  бл а го п р и я т с т ва 
използването на оперативен бюджет, базиран на 
резултатите, получени от дейността (приходи – 
разходи). Като допълнителен аргумент за избора 
се приема, че счетоводната отчетност на базата, 
на която се определят разходите е с период една 
календарна година.

Обект на бюджетния процес е плановата 
дейност на офисите на българска търговска 
банка през бюджетния период. Финансовата 
институция функционира в неопределена, но 
стабилна среда при наличието на подходящо 
структурирана информация.

П р о д у к т  н а  б ю д ж е т н и я  п р о ц е с  е 
бюджетния пакет на организацията.

По-конкретно, бюджетният пакет съдържа 
детайлизирани бюджети на офисите от дадена 
търговска банка за период от една календарна 
година. Авторът на статията приема, че за да са 
приложими статистическите инструменти за 
в с е к и  б юд же т  от  б юд же т н и я  п а ке т  е 
необходимо:

 Еднаква структура (таблица);
 Еднакво стойностно изражение;
 Еднородни изходни данни – оперативни 

данни от минали периоди;
 Правилен избор на количествени методи 

за получаване на бъдещите стойности в 
клетките на таблиците;

Бюджетът представлява финансов план, 
който се съставя с цел достигане на определени 
годишни цели, а самият  процес на бюджетиране 
е непрекъснат процес на съставяне на 
бюджетите.

Според автора на статията субектите от 

бюджетния процес на финансова институция са: 
Началник отдел “Клонова мрежа” (НОКМ), 
Началник отдел “Финансов контрол и 
счетоводство”, (НОФС) Изпълнителен директор  
(ИД), Главен бюджетен комитет (ГБК), Група по 
бюджетиране на приходите (ГБП) и Група по 
бюджетиране на разходите (ГБР). Всички 
участници в бюджетния процес са служители 
от финансовата институция, предвид  
конфиденциалността на информацията. 

При разработване на модела на бюджетиране 
се прилага следния алгоритъм:

1. Определяне на субектите на бюджетния 
процес

2. Прогнозиране на бюджетните параметри 
и разработване на бюджетни алтернативи

3. Избор на предпочитана бюджетна 
алтернатива

4. Определяне на бюджетите на офисите на 
търговска банка

За определяне състава на ГБП авторът е 
използвал методите „Делфи” и метода на 
анкетиране. За реализирането им НОФС изготвя 
форма на анкетна карта и задава скала за 
оценяване. Списъкът с въпроси и групата от 
експерти за провеждана на анкетата се 
предоставят от отдели „Кредитиране” и 
„Човешки ресурси”. Провеждане на анкетата, 
обобщаване на резултатите и класиране на база 
зададената скала се извършва от НОФС. Според 
автора на статията съставът на ГБК и ГБР се 
определя съобразно организационната 
структура на търговската банка. Проекто-
съставите на всички участници в бюджетния 
процес се предоставят от НОФС на ИД за 
утвърждаване. 

За прогнозиране на параметрите на 
бюджетния пакет се изисква ретроспективна 
информация от управленската система на 
разходите. Данните се адаптират към формата на 
бюджетния пакет, разработена от НОКМ. За 
прилагането на времеви трендови модели 
разходите и приходите се групират по: 
а)функционален признак и б) в зависимост от 
реакцията им по отношение на обема на 
дейност. Елементите на бюджетния пакет се 
прогнозират с времеви трендови модели. За 
всички параметри се прилага един модел за 
прогнозиране, на база на което се определят 
варианти на бюджетния пакет. Вариантите, 
които отговарят на предварително зададените 
ограничителни условия са наречени бюджетни 
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алтернативи. Процедурата се извършва от 
НОКМ.

За  избор на предпочитана бюджетна 
алтернатива се прилага авторски метод 
модификация на метода на „Сравнителните 
таблици”. Задава се форма (фиг.2), скала за 
оценяване и критерии на база йерархичната 
критериална структура. При провеждане на 
метода всеки от участниците задава своите 
тежестни коефициенти. Обобщаване на 
р е з ул т а т и т е  с е  и з в ъ р ш в а  о т  Н О Ф С . 
Предпочитаната бюджетна алтернатива се 
предоставя за утвърждаване от ИД.

Н а  б а з а  н а  у т въ рд е н ат а  б юд же т н а 
алтернатива НОКМ определя бюджетите на 
офисите,  като се добавят разходите за 
инвестиции,  допълнителен персонал и 
разпределените  разходи на  централно 
у п р а в л е н и е .  Уп р а в и т е л и т е  н а  о ф и с и 
подписват/неподписват предложените им 
бюджети, като за реакцията им НОКМ 
уведомява ИД.  

3. Инструментариум и субекти на 
бюджетния процес на българска търговска 

банка

Методиката на бюджетния процес съчетава 
разнообразен инструментариум, базиран на  
основните постижения на теорията на 
управлението, икономическата теория и 
статистиката към настоящия етап от развитието 
им.

За  ре а лизиране  на  процедурите  от 
бюджетния процес в настоящата разработка са 
използвани математико-статистически методи 
на експертна оценка (експертни методи) и 
времеви трендови модели (количествени 
методи). Разработена е модификация на метода 
на „Сравнителните таблици”.

Инструментариумът включва следните 
научни методи:

 Математико-статистически методи на 
експертна оценка;

 Времеви трендови модели;
 Метод на анкетиране;
 М о д и ф и к а ц и я  н а  м е т о д а  н а 

„Сравнителните таблици”.
�

3.1. Математико-статистически методи 
на експертна оценка

Експертните методи се използват за 
разрешаване на различни задачи, когато точните 
количествени методи не са приложими. 
Експертните методи включват:

 Целесъобразно организирано допитване 
до група специалисти от експерти в дадена 
област;

 Подходяща обработка на събраните 
експертни мнения с цел получаване на 
обективизирани оценки на основата на 
субективни мнения.

О п р е д е л я щ  ф а к т о р  п р и  и з б о р а  н а 
експертните методи е възможността за 
съставянето на пълноценна бюджетна прогноза 
в ситуация на неопределеност, което е възможно 
единствено с участие на група от ерудирани 
специалисти. Прилагането на логически 
процедури и математико-статистически методи 
за обединяване на мненията на всеки от 
експертите, изразени количествено, обезпечава 
съвместимите предпочитания на групата. При 
използване  на  мнението  на  различни 
специалисти се предполага, че организирането 
взаимодействие  между  тях  позволява 
компенсиране на смущенията в оценката на 
всеки един от членовете на групата.

Друго преимуще ство на „груповата 
експертиза” се изразява във възможността  
колективните отговори да позволяват на 
специалистите да вземат по-рисковани решения. 
Доказано е, че интервалът от оценки на групата 
включва в себе си „истинската оценка” т.е 
средната групова оценка позволява повишаване 
надеждността за взимане на решение, предвид 
това, че обединява индивидуални оценки с  
познания на специалисти в различни области. 

�3.1.1.  Основни принципи на методите на 
експертна оценка

 Изготвянето на бюджета е сложен процес 
и един специалист не е в състояние да отчете 
всички фактори и взаимодействията между тях, 
за да оцени избере най-добрата алтернатива; 

 Необходимо е да участват група от 
ерудирани специалисти във всички области; 

 Основно преимущество на груповата 
експертиза се заключва във възможността за 
разностранно количествено и качествено 
анализиране  от всички аспекти на проблемите; 

  Предполага се,  че при груповата 
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е кс п е рт и з а ,  в з а и м од е й с т в и е то  м е ж д у 
специалистите позволява да се компенсира 
влиянието на оценката на отделни членове; 

   Информацията в групата е повече от 
информацията на всеки един от членовете й;

�3.1.2.  Проблеми при прилагане на методите 
на експертна оценка

 Трудно се обединяват индивидуалните 
оценки, дори и когато оценката на отделните 
алтернативи се извършва с една и съща скала;

 Когато отговорите на състава от експерти е 
еднороден, то тогава може да се използва 
традиционния подход – средна оценка. В 
противен случай, може да се окаже, че средните 
оценки са по-лоши от индивидуалните; 

 Групата от специалисти може да влияе на 
мнението на всеки един от членовете й – затова 
групите се организират по нива на управление;

 Някои автори смятат, че е невъзможно да 
се измерят количествено предпочитанията на 
експертите.

Различните методи се различават по начина 
на провеждане на допитването и обработката на 
информацията.  За определяне на броя  на 
членовете и структурата на групите по 
бюджетиране в статията е използван методът 
„Делфи”. 

�
3.2. Времеви трендови модели

За времевите трендови модели е характерно, 
че математическата функция, чрез която се 
преработва информацията се доближава 
максимално до действителната крива за минали 
периоди и я „изглажда” до голяма степен. Когато 
прогнозиращата функция се използва за 
изчисляване на бъдещите стойности на 
динамичния ред се говори за екстраполиране. В 
класическия си вид екстраполационните методи 
включват следните етапи:

 набавяне и обработка на статистическа 
информация;

 избор на прогнозираща функция;
 изчисляване на прогнозните стойности;
 оценка на резултатите;
При приложението на статистически методи 

могат да бъдат формулирани следните основни 
правила:

 п р и  и з п о л з в а н е  н а  м е т од и т е  з а 
прогнозиране се приема, че причините и 
зависимостите, ще продължат да действат и в 

близкото бъдеще;
 действителните резултати обикновено се 

различават (разсейват) от предсказаната 
стойност;

 прогнозите при групиране са по-точни от 
тези за единични позиции, защото прогнозните 
грешки по позиции много често взаимно се 
унищожават;

 прогнозната точност намалява при 
увеличаването на времевия период, когато 
прогнозата покрива времевия хоризонт.

Времевите трендови модели използват 
исторически данни за един динамичен ред, за да 
открият зависимостта която го описва. 
Динамичен ред представлява последователност 
от числени стойности, характеризиращи 
определен показател за последователни равни 
периоди или моменти от време. 

В методите за прогнозиране, базирани на 
времеви функции, се счита, че времето е 
универсален определящ фактор и всички други 
са в тясна зависимост от него. Този подход води 
до известно опростяване, тъй като техните 
функции са функции само на времето и техните 
прогнозни стойности могат да се изчисляват за 
всеки момент от времето.

�3.3. Метод на анкетиране

Анкетата е един от най-използваните методи 
в литературата. Същността му се състои в 
задаване на въпроси по определен проблем и 
получаване на отговори от страна на запитаните. 
Определя се като метод, служещ за получаване 
на първични данни, посредством целенасочени 
въпроси като групата от специалисти, към която 
е  насочена анкетата ,  е  предварително 
определена.

Структурирането на анкета е труден 
проблем, който включва: определяне на метод за 
анкетиране, изработка на анкетна карта и 
съставяне на въпросник. Проектантските 
функции, както и статистическата обработка на 
получените данни се извършва от субектите на 
бюджетния процес.

Предимства на метода са следните:
 За кратко време се анкетират голям брой 

лица; 
 Не са необходими много анкетьори;
  О с и г у р я в а  с е  а н о н и м н о с т  н а 

анкетираните;
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 Добро качество на събраната информация;
 Удобна за провеждане при организирани 

колективи;
 Удобна за бързи оперативни цели.

Методът има и своите слаби страни:
 Изисква много техническа подготовка 

(помещения, време, консумативи) ;
 Броят на членовете на проучваната група 

не трябва да е под 8-10 и над 35-40 човека; 
 Въпросите в инструментариума не трябва 

да са повече от 25-30. 
Качеството на всяко допитване зависи в 

много голяма степен от качеството на 
въпросите, които се използват. Повечето автори 
смятат, че няма друг единичен елемент на едно 
проучване, който да е по-важен от въпроса. 
Основните свойства на един добър въпрос са 
точност, краткост и яснота. 

�
3.4. Метод на сравнителните таблици

Методът на сравнителните таблици е 
класически метод за сравняване на малък брой 
алтернативи. За избора на предпочитана 
алтернатива могат да се използват и метода на 
последователни решения, както и метода 
сравняване по двойки.  Последният метод е 
приложим при малки разлики в оценките, но 
създава трудност при обработката и сбора на 
информация като има допускане от експертите 
за еднаквост на алтернативите. 

Същността на метода на „сравнителните 
таблици” е представена по-долу [4;149-150]

По вертикалата на таблицата са посочени 
вариантите (1:N). В хоризонталния ред са 
посочени критериите (1..n), Критериите са 
подредени по реда на тяхната важност, като 
всеки вариант ще получава точки, а всеки 
критерий има тежест. При сравняването 
вариантите получават точки от 1 до 5 като се 
добавя тежестта на всеки критерий. Най-
предпочитаният вариант по всеки критерии 
получава най-висока оценка.

Стойността на даден критерий се формира от 
стойността на критерия, умножен по неговата 
тежест. Колонка “общо” определя общата 
стойност по редове. Най-добрият вариант е с 
най-висока обща стойност.

Качествената версия на метода представя 
почти същата картина, но се използват знаците 
“+” и “-“.

Използването на тази таблица започва, като 
се определи вариантът с най-голяма стойност 
към най-важния критерий. Ако има само един 
такъв, той автоматично печели, ако са няколко 
трябва да се сравнят със следващия по важност 
критерии. 

Авторът на настоящата статия е разработил  
модификация на метода базирана на  метода на 
„Сравнителните таблици” и алгоритъма на 
Венделин. Структурата на анкетната карта има 
вида показана на фиг.2.

От гледна точка на критерия “брой на 
участниците” субектите на бюджетния процес 
на Финансова институция се групират на лица и 
групови субекти.

Началник отдел “Финансов контрол и 
счетоводство”(НОФС)

Дейността на НОФС  има ключово значение 
на успешното протичане на бюджетния процес. 
НОФС “...изпълнява ролята на проектант на 
БП...”[7].

Ф у н к ц и и т е  н а  Н О Ф С  с а  т р и :  а ) 
подготвителна (събиране и структуриране на 
първична информация; разработване на 
бюджетната рамка), б) проектантска (избор на 
ключови параметри на БП и въвеждане на 
ограничителни условия) и в) функция по 
съгласуване.

Началник отдел “Клонова мрежа”(НОКМ)
НОКМ е проектант на бюджетния пакет, 

който отговаря за правилното изчисляване на 
бюджетите на отделните структурни единици и 
агрегирането им в бюджетни алтернативи.  

Функциите на НОКМ в бюджетния процес са 
три: а) техническа (събиране и структуриране на 
първична информация), б) изчислителна 
(разработване на бюджетни  и въвеждане на 
ограничителни условия)  и в) уведомителна - 
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изчисляване и обявяване на бюджетите на 
офисите. 

Изпълнителен директор (ИД)
Длъжността главен изпълнителен директор  

обикновено се заема от най-висшестоящия член 
на всекидневната управа. ИД носи отговорност 
пред Управителния и Надзорния съвет на 
търговската  банка за  реализацията на 
годишните и цели.  Функции на ИД са 
ръководни.

Главен бюджетен комитет (ГБК)
Главният бюджетен комитет изпълнява 

задачи по: а) избор на бюджетна алтернатива б) 
координиране на дейността на групите по 
б юд же т и р а н е .  П р ед с ед ат е л  н а  Г Б К  е 
Ръководителят на отдел „Кредитиране”. 

Група по бюджетиране на приходите (ГБП)
Съставът включва експерти, свързани с 

процеса на кредитиране във финансова 
институция и с бюджетния процес. ГБП не се 
променя за бюджетния период, предвид факта, 
че членовете му са от началото на създаване на 
бюджетния пакет и са по-добре запознати с 
параметрите му и съпътстващите го трудности в 
процеса на прогнозиране. Като недостатък може 
да се изтъкне намаляващия мотивационния 
ефект.

Функциите на експертите от ГБП са: 
провеждане на анкета; самооценяване относно 
степента на трудност на въпросите; отговори на 
поставените въпроси; определяне на новия обем 
бизнес годишно за всяка една от  бюджетните 
алтернативи; определяне на качеството на 
кредитния портфейл и активите за всяка една от 
бюджетните алтернативи.

Група по бюджетиране на приходите (ГБР)
ГБР включва:

 Началник отдел „Клонова мрежа” – 
председател 

 Началник отдел „Човешки ресурси”
 Началник отдел „Счетоводство”
 Началник отдел „Доставки”
 Началник отдел „Комуникации”
 Началник отдел „Сграден фонд”

4. Обща характеристика на методиката на 
търговска банка

В настоящата методика са разработени 
етапите, през  които преминава бюджетния 
процес в българска търговска банка. Използвани 
са количествени модели за прогнозиране на 
параметрите на разходната и приходната част от 
главния бюджет с цел планиране на оперативния 
резултат на съответния офис и на финансовата 
институция като цяло. 

При разработване  на  настоящат а 
методика са залегнали следните принципи:

А. Бюджетният процес е цикличен и 
непрекъснат процес, който започва преди 
началото на бюджетния период.

Б. Бюджетният процес засяга всички 
структурни единици от организационната 
структура на финансовата институция. Това е т. 
нар. “принцип на участието”, съгласно който 
участват всички, които планирането засяга: по 
хоризонтала – функционалните отдели; по 
вертикала – подразделения на организацията.
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В.  Бюджетният процес протича „отгоре- 
надолу”.

Г.   Информацията се предоставя от 
счетоводната система на разходите. 

Д .  Принцип на  непрекъснато стт а  - 
постоянно да се следят и контролират условията 
н а  въ н ш н ат а  с р ед а  и  р е зул т ат и т е  от 
изпълнението на плана, за да може да се 
актуализира.

Е. Принцип на единство – подчинени на 
частите на цялото. Координация на плана по 
хоризонтала и интеграция на плановете по 
вертикала.

Ж. Принцип на гъвкавостта – ако се наложат 
промени на плана, той  да може да се адаптира.

З.  Принцип на точността.

Методиката се прилага при следните 
ограничителни условия:

 Не са отчетени провизиите (просрочени 
кредити) поради техния стихиен характер;

 В условията на финансова криза се 
получава леко изкривяване на използваните 
количествени модели. Този недостатък се 
избягва с добавянето на нови количествени 
модели. Те не са съвместими с excel и изискват 
повече време за обработка на първичната 
информация;

 П р и  и з п о л з в а н е  н а  м е т од и т е  з а 
прогнозиране се приема, че причините и 
зависимостите, ще продължат да действат и в 
близкото бъдеще;

 Прогнозите при групиране са по-точни от 
тези за единични позиции, защото прогнозните 
грешки по позиции много често взаимно се 
унищожават. 

Методиката на бюджетния процес във 
финансова институция протича на следните 
етапи:

етап 1: Определяне на участниците в 
процеса на бюджетиране и 
разработване на бюджетни 
алтернативи;

етап 2: Определяне на главния бюджет 
на финансова институция за 
бюджетния период;

етап 3: Определяне на бюджетите на 
офисите.

Етапите от бюджетния процес се реализират 
с девет основни бюджетни процедури и 

съответните подпроцедури.  „Бюджетните 
процедури включват последователност от 
дейности, които субектите от БП следват за 
постигане на определени междинни или крайни 
резултати” [7].

Продукти на първия етап от бюджетния 
-и

процес са бюджетните алтернативи (БА ) на 
финансова институция за бюджетния период. 

-иНай-общо казано БА  са варианти на главния 
бюджет, съответно на бюджета на приходи и 
бюджета на разходи.

Първият етап се осъществява чрез две 
процедури:

1.Процедура по формиране на ГБК и ГБ ;
2 . П р о г н о з и р а н е  н а  б юд ж е т н и т е 

параметри;
В първия етап участват НОФС и НОКМ.
Продукти на процедурата по формиране на 

ГБК и ГБ са ГБК, ГБП и ГБР. ГБК и ГБР се 
състои от ръководители на организацията 
[11;278]; [12;234]. 

Съставът на ГБК и ГБР се определят от 
НОФС съобразно организационната структура.

ГБП се състои от експерти от централно 
управление на финансовата институция, които 
се избират от НОФС и началник отдел 
„Кредитиране”. Използва се методът на 
анкетиране. НОФС определя формата на 
анкетната карта (виж. Фиг.3), въпросите, скалата 
за оценяване и задава зависимостите средна 
групова грешка/средна самооценка и средна 
групова грешка/брой членове на групата. 
Съвместно с Ръководител отдел „Кредитиране” 
и отдел „Човешки ресурси” съставя списък с 
лица, компетентни в съответните области на 
кредитиране. Примерна попълнена анкетна 
карта за специалист Х  е показана на фиг.4. 1

Обобщаване, обработка на резултатите и избор 
на броя на членовете на ГБП и техния състав е 
показана на фиг.5

Модел на бюджетния процес на Българска търговска банка 



Съставите на всички групи се утвърждават се от 
ИД. Процедурата се извършва от НОФС.

Продукти на процедурата по прогнозиране на 
-и

бюджетните параметри са БА  на търговската 
банка за бюджетния период. Процедурата се 
изразява в определяне на параметрите от бюджетния 
пакет чрез използване на трендови модели. За 

прогнозирането се използват  най-често срещаните 
трендови модели: Linear, Logarithmic, Inverse, 
Quadratic, Cubic, Compound, Power, S, Growth, 
Exponential, Logistic.

 Прогнозите на бюджетните параметри се 
класифицират в 2 групи:

 Прогноза на бюджетните параметри на 
приходите;

 Прогноза на бюджетните параметри на 
разходите.
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Източниците на информация, които се 
използват в процедурата по прогнозиране са:

 С ч е т о в о д н а  и н ф о р м а ц и я  – 
ретроспективна информация;

 Годишни цели съобразно стратегията на 
финансовата институция; 

 Информация за текущото състояние на 
финансовата институция – приходи и разходи;

 Информация за външната среда- трендове, 
индекси, маркетингови проучвания.

Прогнозите за бюджетните параметри на 
приходите се групират по функционална 
характеристика като водещо значение имат 
нетните приходи от лихви.

Прогнозиране на бюджетните параметри и 
-иразработването на  БА   се извършва от НОКМ, 

ГБП, ГБР и субекти свързани с процеса на 
бюджетиране.

Вторият етап от БП включва процедурите: 
3. Процедура по избор на метод за 

-иоценяване на БА ;
4 .   Процедура  по  изграждане  на 

йерархична критериална структура за 
-и

оценяване на  БА ;
-и

5. Процедура по класиране на БА  ;
6. Процедура по избор на предпочитана БА 
7.  Процедура по утвърждаване на 

предпочитаната БА. 

Субектите, които участват са ИД, ГБК и 
НОФС.

Процедурата по избор на метод  се 
осъществява от НОФС. Продукт на процедурата 

-ие избор на метод за класиране на БА  . 
-иКритериите за оценяване на БА  са продукт по 

процедурата по избор на критерии. Критериите 
са обединени в йерархична критериална 
структура, показана на фиг. 7.

 

 

Класификация на прогнозите за бюджетните параметри  на разходите съответства на модела за 
класификация на разходите, показан на фиг.6. Базиран е на счетоводната система за управление на 
разходите. 

Модел на бюджетния процес на Българска търговска банка 



Съгласно авторската концепция критериите 
се избират от НОФС в съответствие със 
стратегическите цели на търговската банка. 

-иОценяването и класирането на БА   се 
извършва от НОФС в процедурата по класиране 

-и
на БА .  Оценяването се извършва чрез избор на 
средства за оценяване – сравнителни таблици, 
определяне на тяхната форма, скала за 
оценяване и тежестни коефициенти (фиг.1). 

-и
Отстраняват се БА  , които не отговарят на 
ограничителните условия.  Продукт на 

-и
настоящата процедура са оценките на БА  
съгласно използваните средства за оценяване. 

-иОценките за БА  представляват агрегирани 
оценки за алтернативите по критериите от 
йерархичната критериална структура [8;10]. 

Примерно попълване на Сравнителна 
таблица за член на ГБК е показано на фиг.8. 
Обобщаване на резултатите е показано на фиг.9.

Процедурата по избор на предпочитана БА 
включва сравняване съгласно резултатите от 
предходната процедура. Процедурата се 
извършва от НОФС. Продукт на процедурата е 
избора на класирана на първо място БА т.н. 
предпочитана бюджетна алтернатива.

Проц едурат а по  утвърждаване  на 
предпочитаната БА се извършва от ИД по 
предложение на НОФС, който има изцяло 
технически функции. Оценката е положителна 
при  утвърждаване  и  от рицателна  при 
отхвърляне. При утвърждаване се преминава 
към етап 3, в който се делегират правомощия на 
офисите за бюджетния период. При отхвърляне 
се преминава към етап 1. 

Последният трети етап от БП включва 
процедурите: 

8. Процедура по преизчисляване на 
бюджетите на офисите; 

9. Процедура по обявяване на бюджетите 
пред управителите на офиси.

Продукт на процедурата са детайлизирани 
бюджети на офиси.

Процедурите се изпълняват от НОКМ. Той 
информира ИД за реакцията на управители на 
офиси, които подписват или не подписват 
предложените им бюджети.
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Модел на бюджетния процес на Българска търговска банка 



Заключение

В статията е представена  една концепция за 
процеса на бюджетно планиране на търговска 
банка. Авторската идея се реализира чрез 
методика, чиито инструментариум включва 
методи на експертна оценка и времеви трендови 
модели. В статията е представен и авторски 
метод за избор на предпочитана бюджетна 
а л т е р н а т и в а ,  б а з и р а н  н а  м е т о д а  н а 
„Сравнителните таблици” и алгоритъма на 
Венделин. 

Във всяка търговска банка  планирането и 
контрола са взаимно свързани елементи от 
процеса на бюджетно управление. Като се има 
предвид, че структурирането на бюджетния 
пакет подпомага подготовката на годишните 
финансови отчети на търговската банка, авторът 
вижда възможност за разработване на методика 
за бюджетен контрол като логично продължение 
на процеса на бюджетно планиране. 
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  Една нова възможност при класификацията на методите ....

 Въведение

Класифицирането на обекти в известна 
степен е скучно занимание. Но в голяма степен 
то показва отношението и разбирането на автора 
за обекта. Точно в този дух е настоящата статия. 
Тя не толкова представя изчерпателен списък на 
всички съществуващи класификации. Това едва 
ли е възможно и уместно. Тази статия има за цел 
по-скоро да покаже „еволюцията“ в разбирането 
за проблема на липсващите стойности (ЛС). 
Самият проблем на анализ на ЛС е сравнително 
нов. До голяма степен той се свързва с работата 
на Donald Rubin от 70-те години на миналия век 
и особено откриването на метода на 
множественото въвеждане. В настоящето обаче 
той става все по-актуален заради нарастващия 
обем информация която ползваме и повишеното 
количество данни които добиваме за да 
произведем тази информация. ЛС пряко влияят 
на качеството на информацията. Лесно може да 
се види, че в зависимост от различния подход 
към тях може да се достигне до коренно 
различни изводи и заключения (Enders, C. K., 
2010, стр. 13). В настоящата статия се 
анализират този тип ЛС, които се появяват при 
отделите значения на изследваните признаци. Те 
най-често се дължат на липса на отговор на 
отделния респондент по зададения въпрос или 
пропуск този отговор да бъде регистриран от 
изследователския екип. Тук не се разглеждат 
подходите и класификациите на ЛС при 

1
повтарящите се във времето изследвания  или 
ЛС при единиците на изследване, които по 

някакви причини не са открити или мотивирани 
да бъдат изследвани. 

Познати класификации

Според  различните  автори  те зи  
класификации имат различно съдържание, но 
могат да се оформят три основни гледни точки. 
Kalton и Kasprzyk (1986) разглеждат и описват 6 
класа на въвеждащи техники по следния начин:

1. Дедуктивни методи: ЛС се въвеждат на 
базата на логически правила и свързани по 
дедукция с останалите значения на признаците 
при конкретната единица (например ако 
респондента е под 18 годишна възраст то той не 
може да притежава шофьорска книжка; ако 
нямате деца то не може да получавате детски).

2. Въвеждане чрез средни стойности или 
случайни значения:  ЛС се заменят със средните 
стойности на разпределенията (средна 
аритметична или медиана) или чрез случаен 
избор на случайно, но наблюдавано значение на 
целевата променливата. 

3. ЛС се заместват със значения от по-
стари данни – предходни изследвания, които 
могат да бъдат аджустирани на базата на 

2
някакъв тренд.

4. ЛС се заместват от значения от донорски 
записи от същата база от данни, които се избират 
последователно, йерархично или чрез 

3функцията на разстоянието.
5. Въвеждане основано на модел: ЛС се 

заменят от изчислени значения от регресионен 
модел или друга непараметрична моделираща 
техника.

6. Множествено въвеждане: Байсов метод, 
които въвежда ЛС няколко пъти, което води до 
множествени бази от данни, които се обединяват 
в единични оценки посредством правилата на 
Rubin (Rubin 1987). 

Направената класификация е изцяло 
ориентирана към използваните различни 
техники за въвеждане на ЛС.  

От друга страна Rubin и Little (2002) 
групират методите за анализ на ЛС в няколко 
основни категории, които взаимно не се 
изключват:

Процедури основани на хипотезата за 
пълната бази данни. Когато даден признак не е 

  Една нова възможност 
при класификацията на 
методите за третиране 
на липсващи данни 
гл.ас. Д. Лазаров,
Бургаски свободен университет

1 Ако и тези подходи да са по същество същите като описаните.
2  Cold-deck въвеждане.
3  Hot-deck въвеждане.



регистриран при някоя единица, решение се 
търси в „отстраняването” на подобни случаи. 
Така се анализира винаги една пълна база от 
данни. В общия случай този подход е най-лесен 
за изпълнение и при относително малък дял на 
ЛС той дава задоволителни резултати. Не трябва 
да се пропуска опасността от сериозно 
изместване на оценките, като и значително 
намаляване на тяхната ефективност, особено 
когато се работи с извадки.

Претеглящи процедури. Резултатите 
получени от изчерпателни или извадкови 
изследвания, при които не се наблюдават ЛС, 
успешно се използват за оценката на тегла за 
притегляне  на  резултатите  от  други  
изследвания. Теглата обикновено са обратна 
пропорция на вероятността дадената единица да 
попадне в извадката. Например, нека yi да бъде 
значението на признака Y за единицата i в 
н а бл юд а в а н ат а  с ъ в к у п н о с т.  С р е д н а  
аритметична за тази съвкупност често се оценя 
чрез формулата на Horvitz-Thompson (1952 г.):

където сумите са от наблюдаваните единици, а i 

е известната априорна вероятност за включване 
на единицата i в извадката. Претеглящата 
процедура за липса на отговори променя теглата 
по начин, сякаш липсващите данни са били част 
от модела на извадката. Така начина, по който се 
оценява средната може да се запише по следния 
начин:

където сумите са получени от сумирането на 
значенията само на отговорилите единици, а  е ip
оценка на вероятността единицата i да даде 
отговор на изследвания признак. Тази 
вероятност се получава, обикновено, като дял на 
отговорилите в извадката. 

Процедури основани на въвеждане на 
стойности. Подходът е ЛС да се въвеждат, така 
че базата данни да може да се анализира като 
пълна. Популярна процедура за въвеждане на 
ЛС е като се използват наблюдаваните значения 
при дадени единици за заместване на 
липсващите значения при други. Тук влизат 

различни подходи като използване на средна 
стойност получена на базата на наблюдаваните 
значение за заместване на ЛС или въвеждане на 
стойности на базата на регресионен модел. С 
оглед на получаването на реалистични 
резултати от подобни процедури се налага някои 
модификации в стандартните анализи, поради 
различното естество на реалните и въведените 
данни. Това е свързано с подхода на добавянето 
на т.н. несигурност във въведените данни и 
оценките получени на базата на тези данни.

Процедури базирани на модели. Широк 
клас от процедури основани на дефинирането на 
модели на базата на наблюдаваните стойности, 
служещи за основа за заключения чрез 
м а к с и м а л н о - п р а в д о п о д о б н и т е  и л и  
апостериорните разпределения получени от 
разглежданите модели. При оценката на 
параметрите на тези модели най-често се 
и з п о л з в а  м е т о д а  н а  м а к с и м а л н о т о  
правдоподобие.  Предимствата на подобен 
подход е неговата гъвкавост, проверимостта и 
оценимостта на изследователските допускания 
и наличието на оценки на дисперсията, в които е 
отчетен факта на непълнотата на базата данни.

Според Ghosh-Dastidar и Schafer (2003) 
решения на проблема с ЛС се търсят в три 
направления, базирани на начина на третиране 
на базата от данни. Първото направление е да се 
игнорира проблема и базата данни да се 
възприеме като пълна. Към тази група решения 
те причисляват подходи като елиминирането на 
единиците с ЛС и използването на дъми 
променливи. Вторият подход е да се представят 
данните чрез статистически модели като се 
използват независими променливи свързани с 
тези, които имат ЛС. Третият подход е да се 
използва редакция на данните за „изчистването” 
им, чрез премахване на големите грешки и след 
това анализиране на редактираните данни като 
действителни, наблюдавани. 

И трите представени класификации са 
изградени независимо от механизмите на ЛС. 
Остава впечатлението, че всички методи са 
еднакво приложими, независимо от действащия 
механизъм, което може да доведе до объркване. 

Механизми на ЛС

Според въведените от Donald Rubin (1987) 
разграничения на тези механизми те са три: 
липсващи напълно случайно, липсващи 
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Одитът в застрахователната компания – фактор ......

случайно и не случайно липсващи. При 
липсващите напълно случайно стойности 
(ЛНС) появата на самите липсващи стойности 
може да се разглежда като случайна извадка от 
единиците в изследваната база от данни. Това 
означава, че дори и те да бъдат детерминирани 
от дадена променлива или признак, той не 
присъства сред наблюдаваните в базата от 
данни. Вторият по-малко ограничаващ 
механизъм е липсващи случайно стойности 
(СЛ). При него появата на липсващи стойности 
при даден признак е във функция на някои от 
наблюдаваните променливи, но не и от самия 
него. Третия и най-проблемен за анализ 
механизъм е известен като не случайно 
липсващи (НеСЛ). При този механизъм се 
появява зависимост между липсващите 
стойности и самите значения на признака, при 
който се наблюдават. По друг начин казано, ЛС 
са във функция на самите себе си.

Една нова възможност за 
класифициране

От гледна точка на действията, които се 
предприемат, в зависимост от механизма на ЛС, 
може да се предложи следната нова 
класификация. 

Елиминационни процедури: Третиране на 
базата данни, все едно в нея няма ЛС. 
Единиците, при които де наблюдават липсващи 
сведения, се отстраняват от анализа.  
Наблюдават се две вариации на този подход, 
когато дадена единица с ЛС се отстранява от 
всички анализи, или когато се отстранява от 
конкретния анализ, който участва признака с 
ЛС.

Методи при игнорируеми механизми: 
Методи, които са приложими при доказване на 
хипотезата за СЛ или ЛНС механизми.

Методи за въвеждане на ЛС за получаване 
на пълни бази от данни: В резултат се получават 
пълни бази от данни. Могат да се направят 
няколко подгрупи:

- нестохастични методи: Такива методи са 
методът на независимата средна, регресионното 
въвеждане, методът „най-близък съсед“, 
въвеждане по близост на оценените стойности;

- стохастични методи: Стохастична 
регресия,  донорски методи, вариант на 
въвеждане по близост на оценените стойности;

- многомерни методи като модели със 

структурни уравнения, непараметрични методи 
като невронни мрежи и др., които едновременно 
могат да бъдат стохастични и нестохастични.   

Повтарящи се въвеждания: Методи за 
получаване  на  обобщени оценки  на  
характеристиките в базата от данни, без реално 
да се извършва въвеждане на самите ЛС. Такива 
методи са множественото въвеждане и 
фракционното въвеждане.

Методи при неигнорируеми механизми: 
Анализа на ЛС изисква предварително 
моделиране на механизма на ЛС. Към тази група 
се отнасят методи като: специфични методи, 
селекционни модели, смесени модели на поява 
на ЛС. В резултат, най-често се получават групи 
от единици, при които механизма на поява на ЛС 
е игнорируем и могат да се използват методите 
за въвеждане описани в предходната подточка.

Направената класификация се отнася за 
липсващите стойности при значенията на 
признаците в базите от данни при едно 
изследване и не включва случаите на ЛС поради 
липса на обхват на съвкупността или ЛС при 
повтарящи се във времето наблюдения върху 
една и съща съвкупност.

Заключение

Използването на подобна класификация 
представя проблема в една нова светлина. Тя 
акцентира на тясната връзка между действащия 
механизъм на ЛС и избора на подход за 
преодоляване на проблемите, произтичащи от 
ЛС. Това автоматично поставя на преден план 
необходимостта от точно идентифициране на 
самите механизми. За съжаление тази част от 
познанието все още не е достатъчно развита за 
да може да ни дава нужните отговори във всички 
възможни ситуации. Все още не е напълно ясно 
как да се откриват механизмите СЛ и НеСЛ, а те 
както бе изложено са съпроводени с по-тежки 
по следствия ако не  бъдат  адекватно 
анализирани. 
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Резюмета

ЕВРАЗИЙСКАТА ПАРАДИГМА И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ 
Доц. д-р  Георги Маринов

Бургаски свободен университет

Страница 5: Резюме: статията разглежда различни аспекти на противоборството между 
неолибералната и евразийската ценностни системи. Последната се разглежда като нова 
алтернатива за развитие на регионални и глобални процеси. Анализират се вероятните варианти за 
бъдещи геостратегически действия на Европейския съюз и последствията от тях.

Ключови думи: Евразия, неолиберализъм, Европейски съюз, САЩ, евразийски мироглед, 
геостратегии на Европейския съюз.

EURO-ASIATIC PARADIGM AND EU
Georgi Marinov, Assoc. Prof., Ph.D

Burgas Free University

Page 5: Abstract: The article discusses varios aspects of the counter- fight  between the new- liberal 
and Euro-Asiatic value systems as alternatives of the  regional and global development. The analyses of 
varients for future geostrategic actions  the EU.

Keywords: Euro-Asiatic region, EU, USA, neoliberalism, EU geostrategy, euro-asiatic paradigm, 
geostrstegies of EU. 

„ИНТЕГРАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ”
Ас. д-р Николай Атанасов Дончев, 

катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”
Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи: интеграция, специализация, конкурентоспособност, ефективност.
Във всички документи на Европейския съюз през последните десет години се поставя особен 

акцент върху две предизвикателства – глобализацията и застаряването на населението. Обща 
основа за адекватен отговор на тези две предизвикателства се явява конкурентоспособността на 
европейската икономика. От една страна, основна детерминанта на конкурентоспособността, по 
думите на Майкъл Портър, е ефективността, с която една икономика използва своите ресурси във 
връзка с постигането на единица крайна цел. Според неговата теория за конкурентното предимство 
необходимо условие за постигане на по-висока ефективност се явява специализацията. От друга 
страна, теорията за регионалната икономическа интеграция свързва развитието и задълбочаването 
на интеграционния процес с повишаване на инвестиционната активност, уедряване на 
производството и повишаване равнището на неговата специализация, технологични иновации, 
повишаване ефективността на производството, усъвършенстване на организацията и управлението 
на производството, постигане на по-високи темпове на икономически растеж.

Темата международното разделение на труда; специализация; абсолютни, относителни и 
сравнителни предимства е широко застъпена в икономическата литература и изследвания. Но тук тя 
се разглежда в един друг аспект – в каква степен задълбочаването на интеграционния процес в 
Европейския съюз води до промяна в производствената специализация и как тези изменения 
резултират в ефективността, с която се използват националните ресурси, т.е. в националната 
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конкурентоспособност.
При изследването на връзката: „интеграция-специализация-конкурентоспособност” най-

напред се проследяват в синтезиран вид възможностите, изискванията, ограничения и проблемите, 
които произтичат от развитието на интеграционния процес в Европейския съюз. На тази основа се 
прави опит да се проследят измененията, които настъпват в дълбините на икономическата система, 
където (по думите на Алвин Тофлър) стават истинските промени. В изследването (доколкото 
позволи съществуващата статистическа информация) този опит за проникване в дълбочина на 
икономическата система се прави основно чрез използването на модела “input-output”. 

„INTEGRATION AND SPECIALIZATION”
Nikolay Donchev, Phd, Assistant,

“Marketing and Strategic Planning” Department
University of National and World Economy - Sofia

Keywords: integration, specialization, competitiveness, efficiency
In the last ten years, in all documents of the European Union a special accent is placed on two main 

challenges – globalization and population ageing. Common base for adequate answer to these challenges is 
the competitiveness of the European economy. According to contemporary theory of competitive 
advantage of nations a main determinant of competitiveness is the efficiency with which national resources 
are used while necessary condition for enhancing of that efficiency is specialization.  

A theory for regional economic integration associates development and intensification of integration 
process with enhancing of investment activity, enlarging production and increasing level of manufacturing 
specialization, technological innovations, enhancing efficiency of manufacturing, improvement of 
organization and management of manufacture, achieving higher rate of economic growth.

 The topic of international division of labor; specialization; absolute, relative and comparative 
advantages is widely spread in economic literature and researches. In this paper it is revealed in other aspect 
– to such a degree intensification of integration process in the European Union leads to change in 
manufacturing specialization and how these changes impact on the efficiency with which national 
resources are used, i.e. national competitiveness. 

НОВА КОНФИГУРАЦИЯ НА СВЕТОВНИТЕ 
ФИНАНСОВИ ЦЕНТРОВЕ В УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛНА КРИЗА

 доц. д-р Сава Димов, ас. Иво Рисимански
Бургаски свободен университет

Резюме: Обект на изследователски интерес са тъй нар. „столици на капитала” – 
международните финансови центрове, водещите рейтингови оценки и експертни анализи за тези 
финансови мегаполиси. Проследяват се някои нови тенденции на тяхното раздвижване и се 
очертават параметрите на съвременната им конфигурация. Научното изследване е представено в 
две части: теоретико-методологическа, свързана с коментариите, относно критериите за 
разграничаване и изследователска, която анализира глобална им конфигурация. Защитава се 
научната теза, че в период на глобална криза  новата конфигурация на световните финансови 
центрове респектира с по-гъвкава концентрация и усилване на поляризацията, която ги прави по-
устойчиви на икономически сътресения.

Ключови думи: столици на капитала, финансови мегаполиси, международни финансови 
центрове, индекс на глобалните финансови центрове 
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Резюмета

NEW CONFIGURATION OF THE WORLD 
FINANCIAL CENTRES IN A GLOBAL CRISIS
Sava Dimov, Assoc. Prof., Ph.D  and Ivo Risimanski

Burgas Free University

Abstract: The object of research interest in this paper are the so-called “capitals of capital” - the 
international financial centres, the leading rating valuations and expert analyses of these financial 
megalopolises. Some new trends in their shifting are analysed and the parameters of their current 
configuration are defined. The research is done in two parts - theoretical and methodological part, 
connected with the comments as regards the criteria for differentiation, and research part which analyses 
their global configuration. The scientific thesis defended is that in the period of global crisis the new 
configuration of the world financial centres has more flexible concentration and increased polarization, 
which makes them more resistant to the economic disturbances.

Key words: capitals of capital, financial megalopolises, international financial centres, global 
financial centres index (GFCI)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЕФЕКТИТЕ ОТ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

гл.асистент д-р Атанас Луизов, 
Бургаски свободен университет

Резюме: В статията се разглеждат три въпроса, свързани с приложението на регресионния  
анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите. Изборът на зависима променлива 
определя вида на ефектите, които могат да се измерят. Наличието на няколко независими 
променливи повдига въпроса за тяхното взаимодействие. Ефектите, свързани с промяна на времето 
на покупка предполагат включването на лагови променливи в регресионния модел.  

Ключови думи: насърчаване на продажбите, регресионен анализ, продажби на стоковата  
категория,  мултиколинеарност,  лагови променливи.

REGRESSION ANALYSIS APPLIED TO SALES PROMOTION EFFECTS 
MEASUREMENT

Chief Assist. Atanas Luizov, Ph.D.
Burgas Free University

Abstract: This article puts three issues related to the application of regression analysis to sales 
promotion effects measurement. The choice of the dependent variable determined the type of effects that 
can be measured. The presence of several independent variables raises questions about their interaction.  
Effects associated with purchase timing suggest the inclusion of lagged variables in the regression model.

Key words: sales promotion, regression analisys, category sales, multicolinearity, lagged variables 
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КЛЪСТЕРНИЯТ АНАЛИЗ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ГРУПИРАНЕ НА ОТРАСЛИТЕ ОТ 
ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ОБЛАСТИ

ас. д-р Калин Крумов,
катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”

Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи: клъстерен анализ, диференцирана политика по райони и по отрасли
JEL код: R580, C1
Въведение: Настоящият труд разглежда една от възможностите за приложение на кълстерния 

анализ в регионалните изследвания. През последните години редица страни проучват 
възможностите за провеждане на диференцирана икономическа политика по райони и по отрасли. 
На тази основа все повече изследвания в областта на регионалното развитие поставят акцент върху 
предимствата и недостатъците от провеждаенто на подобна политика. Изходно условие за 
разработване на диференцирана икономическа политика и за изследване на нейните предимства и 
недостатъци е коректното снемане на статуса на отраслите по райони и обособяването им в групи. 
Настоящата статия разглежда как това изходно условие може да бъде удовлетворено с помощта на 
клъстерния анализ. В нея клъстерният анализ е използван като инструмент за групиране на 
отраслите от преработващата промишленост по области в България. Класификацията е извършена 
въз основа на избрани променливи. Идеята на автора е резултатите от анализа да послужат като 
инструмент за усъвършенствуване на регионалната политика.

CLUSTER ANALYSIS – AN INSTRUMENT FOR GROUPING THE PROCESSING 
INDUSTRY BRANCHES IN RESPECT OF THEIR FIELDS

Assistant Prof. PhD Kalin Krumov,
Department “Marketing and strategic planning”, 
University of National and World Economy - Sofia

Key words: cluster analysis, differentiated policy in respect of the regions and branches
JEL code: R580, C1
Introduction : This paper presents one of the opportunities for implementing the cluster analysis in the 

area of regional surveys. Recently many countries have been researching the opportunities for 
implementing differentiated economic policy in respect of the regions and branches. This is the basis for 
more and more surveys in the area of regional development to be focused on the advantages and 
shortcomings when it comes to enforcing this policy. A prerequisite for developing the differentiated 
economic policy and for studying its advantages and shortcomings is the accurate snapshot of branches' 
status in respect of the individual regions and grouping them. This article presents a study of the way this 
prerequisite could be satisfied with the implementation of the cluster analysis. In it the cluster analysis is 
used as an instrument for grouping the branches of the processing industry in respect of the areas in 
Bulgaria. The classification is performed on the basis of the selected variables. The author intends to 
provide the analysis results in the capacity of instrument for improving the regional policy.
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МОДЕЛ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА 
Автор: инж.Румен Домбашов

докторант към катедра “Управление”
факултет „Управление и администрация”, 

Университет за национално и световно стопанство - София

Резюме: Успешната финансова политика е приоритет на всяка българска търговска банка. 
Според авторската концепция чрез правилното организиране на бюджетния процес на търговската 
банка се реализира основната цел за повишаване на оперативния й резултат. В статията е 
представен авторски модел на българска търговска банка. Моделът се реализира чрез методика, 
съдържаща описание на субектите, инструментариума и последователността от процедури на 
бюджетния процес. Инструментариума на методиката включва математико-статистически методи 
на експертна оценка и времеви трендови модели. Методиката е илюстрирана чрез реални резултати 
от апробация в конкретна българска търговска банка.

Ключови думи: бюджетно планиране, търговска банка, методика

MODEL OF BUDGET PROCESS OF BULGARIAN COMMERCIAL BANK
Author: eng.Rumen Dombashov

PhD candidate at the Department of "Management" 
faculty "Management and Administration“

University of National and World Economy - Sofia

Summary: Successful financial policy is a priority for every Bulgarian commercial bank. According to 
the author's conception through proper organization of the budgeting process the commercial bank realize 
the main purpose of improving the operational results. This article presents the author's model of a 
Bulgarian commercial bank. The model is implemented through a method containing a description of the 
subjects, tools and sequence of procedures of the budget process. Toolkit methodology includes 
mathematical and statistical methods for expertise and time trend models. The methodology is illustrated 
by the actual results of approbation in a particular Bulgarian commercial bank.

Keywords: budget planning, commercial bank, methodology

ЕДНА НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ПРИ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА МЕТОДИТЕ ЗА 
ТРЕТИРАНЕ НА ЛИПСВАЩИ ДАННИ 

гл.ас. Д. Лазаров,
Бургаски свободен университет

Резюме: Статията третира класифицирането на методите за анализ на липсващи стойности. 
Представени са няколко съществуващи класификации на Kalton и Kasprzyk (1986), Rubin и Little 
(2002) и Ghosh-Dastidar и Schafer (2003). В тези класификации, обаче, не се откриват ролята на 
механизмите на липсващи данни, които водят до избора на един или друг подход. Затова се предлага 
една нова класификация, която се основава на различните подходи при анализа на липсващи данни 
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като елиминирани, единично и множествено въвеждане в зависимост от различните механизми на 
поява на липсващи стойности.

Ключови думи: липсващи данни, механизми на поява на липсващи стойности, класификация 

A NEW OPPORTUNITY FOR CLASSIFYING THE METHODS FOR HANDLING 
MISSING DATA

Deyan Lazarov, Chief Assist.
Burgas Free University  

Abstract: The article treats the classification of the methods used in analysis of missing data. There are 
represent several existing classifications like Kalton and Kasprzyk (1986), Rubin and Little (2002) and 
Ghosh-Dastidar and Schafer (2003). In these classifications can't be found the role of the messing data 
mechanisms, which lead to choice from the different existing methods. Therefore a new classification is 
presenting, based on different approaches to handle with missing data like elimination, single imputation 
and multiple imputation under different mechanisms of missing data.

Key words: missing data, missing data mechanisms, classification.
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