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Стратегически маркетинг – реалност и перспективи

Стратегически
маркетинг –
реалност и
перспективи
Кодираният в заглавието въпро с за
същността на стратегическия маркетинг звучи
най-малко странно. Може дори да се попита:
има ли смисъл подобен въпрос.
По темата стратегически маркетинг са
написани значителен брой съчинения, и
читателят може да остане с впечатлението, че за
него е казано всичко, или почти всичко.
И все пак, точно множеството изследвания,
с р е д к о и т о
п р е о б л а д а в а
разноезичието,различният начин на говорене, а
не толкова различният начин на мислене, не са
толкова предпоставка за обогатяването на
гледните точки по проблема, а по-скоро израз на
безпомощност, когато се запитаме какво е това
стратегически маркетинг.
Н я ко л ко п р и м е р а . П и т ъ р Д и кс ъ н
пише:“Концепцията на стратегиче ския
ма р ке т и н г м оже д а с е о п р ед е л и като
целенасочени действия на корпорацията в
търсене на устойчиво преимущество пред
конкурентите чрез удовлетворяване на нуждите
1
на потребителите.“
Мнението на Жан - Жак Ламбен е: “ Целите
на стратегическия маркетинг включват
систематичен и непрекъснат анализ на
потребно стите и търсенето на ключови
потребителски групи, а така също
разработването и производството на стоки
(оказване на услуги), ко ето позволява
компаниите да обслужват избрани групи или
сегменти по-ефективно от конкурентите.С
достигането на тези цели, фирмата си осигурява
устойчиво конкурентно предимство.“2

Във връзка с дефинирането на
стратегическото маркетингово планиране,
п р о бл е м , ко й т о и м а п р я к а в р ъ з к а с
идентифицирането на ст ратегиче ския
маркетинг, Филип Котлър го представя като: „
управленски процес за развитие и поддържане
на жизнеспособна съвместимост между
организационните цели и ресурси и нейното
изменение съобразно пазарните
възможности.“3
Ако търсим „българския“ принос по темата,
той не е богат, по простата причина , че липсва
практическият постамент на теоритичните
изследвания и разсъждение.
По други поводи сме споделяли убеждението
си, че масовата управленска практика в
България е все още в режима на продажбената
управленска концепция, която както е известно е
противопоказна на стратегическия маркетинг.Тя
поставя акцент върху продаването на вече
п р о и з в е д е н и т е п р о д у к т и , а н е в ъ р ху
производството и реализацията на продукти
задоволяващи отнапред проучени потребности.
Тук не става дума за липса на желание
корпоративният мениджмънт да се постави на „
релсите“ на маркетинговата концепция.
Проблемът за практическата реализация на
маркетинга като управленска логика се корени в
липсата на адекватни условия за нейното
утвърждаване.
Те з ат а , коя то з а щ и т а ва м е е , ч е
стратегическият маркетинг не е поредния вид
маркетинг, изведен от поредната класификация.
Идеята ни е, че маркетингът е неделимо
единство от различни, по-мащабни и поконкретни маркетингови дейности. Въпросът е,
по силата на каква управленска логика се
постига това единство и как се променя неговата
конфигурация под въздействието на различни
сили, субекти и обстоятелства.
За отправна точка на нашите разсъждения
приемаме т.н. институционален подход за
управление на организацията. По неговата
л о г и ка вс я ка о р г а н и з а ц и о н н а ед и н и ц а
(независимо от нейния предмет на дейност и
финансово -икономически възможности) се
разглежда като автономен финансов център.
Като такъв, организацията и в частност нейния
мениджмънт имат отношение към два вида

1

3

доц. д-р Пенчо Иванов
УНСС – София

Диксън.П., Управление маркетингом, Бином, П., 1998 с.24
Ламбен Ж., Менеджмент ориентированный на рынок,
Питер,М., 2006, с.35
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Котлър Ф., Управление на маркетинга анализ, реализация и
контрол. Т.,Графема, С.,1996, с.74
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финансови потоци – входящ и изходящ.
Входящият поток се формира от приходите
от продажбите на продукцията на
организацията. Тук се включват и други
финансови ресурси от сделки, в които
организацията е получател на доходи, като
кредити, субсидии и др.
Изходящият финансов поток включва
всички разходи, които прави организацията за да
организира и реализира своята дейност. Този
поток е много пъстър от гледна точка на
конкретните финансови разходи, които
независимо от това могат да се обособят в две
подгрупи: текущи и капиталови.
Задачат а пред мениджмънт а на
организацията е да балансира двата вида
потоци. Това предполага да се изгради една
сложна система от бизнес функции и още
системата да се поддържа в равновесие.
От казаното следва, че всяка организация се
изгражда като сложно системно образувание,
елементите, на което са различните бизнес
функции – финанси, отчетност, персонал,
маркетинг и др.
Доброто управление на бизнеса изисква да се
идентифицират елементите на тази система и да
се изведат връзките, които съществуват между
тях. Да уточним, че става дума за връзки на
взаимна обусловеност, което е задължително
условие за съществуването на всяка система.
Балансът между входящите финансови
потоци и изходящите финансови потоци е цел
за организацията. Това е базовата опорна точка,
която определя всички управленски решения и
действия.
В същност, когато казваме, че целта на
организацията в по-близка или по- далечна
перспектива е да се увеличи брутната й
печалба, например, идеята е да се организират и
реализират по такъв начин различните бизнес
функции, и като следствие от това да бъде
постигнат такъв баланс между входящите и
изходящите финансови потоци, функция от
който е зададената брутна печалба.
Реализирането на всяка отделна функция и
на всички функции в тяхнат а взаимна
обвързаност цели някаква промяна, адекватна на
актуалното, т.е. желаното значение на баланса
между входящите и изходящите финансови
потоци.
С реализирането на отделна функция се
търси и постига промяна в отделен параметър
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на дейността на организацията. Например,
когато се отработва функцията „персонал“ се
постигат нови измерения в параметрите на
основния фактор на производството – труда.
Има се предвид, например наемането на нови
с ъ т руд н и ц и , т. е . п р ом я н а в с ъ с т а ва и
структурата на заетите, промяна в правилата на
з ап л а щ а н е н а т руд а , п о в и ш а ва н е то н а
квалификацията на заетите и др.
Поради факта, че всяка функция, пряко или
косвено има отношение към факторите на
производството и резултатите от използването
им (и така те функционално се обвързват), ефект
от отделна функция ще се получи само тогава,
когато всички функции се реализират като
съвкупност. Това е необходимо и достатъчно
условие за постигането на желания баланс
между различните финансови потоци.
Каква е ролята на маркетинга като бизнес
функция в този процес? Финансовите потоци
по ст авят всяка организация в ролят а ,
едновременно и на платец по всяка сделка и на
получател на доходи. Отбелязваме този факт за
да припомним, че финансовите потоци са
огледални на друг вид потоци чрез, които се
обвързват организациите - реалните. По повод
реализирането им , всяка организация, участник
в някаква сделка изпълнява отново две роли
е д н о в р е м е н н о . То з и п ъ т е д н а т а е н а
производител и/или продавач на произведена
продукция, а другата е на купувач на на
различни продукти, в т.ч. работна сила.
От казаното произтича заключението, че
же л а н и я т б а л а н с м е ж д у в ход я щ и т е и
изходящите финансови потоци е зависим и от
ефективността, с която се осъществяват
реалните (материални) потоци.
Под ефективно осъществен изходящ реален
поток разбираме успешната реализация на
произведената продукция. Това очевидно е
възможно само тогава, когато се произвежда
това и толкова, което и колкото се търси от
потребителите за задоволяване на
потребностите им. Организации, които са
възприели маркетинговата концепция в
управлението си, безспорно са с по-големи
шансове да по стигнат цели те си.
Сегментирането на пазара, разработването на
търсен продукт с адекватен сервиз, пазарно
ориентирана ценова политика, оптимална
диктрибуционна система са аргументите за това.
Организациите, които реализират дейността
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Стратегически маркетинг – реалност и перспективи
си по правилата на маркетинговата управленска
концепция, могат да разчитат на успех и при
входящите реални потоци. Маркетинговите
проучвания за бизнес средата, оценката на
поведението на конкуриращи се доставчици,
анализът и оценкатана логистичната политика
са добра предпоставка за вземане на решения от
кого и колко да се купи, какво да се купи от
различните контрагенти – доставци, при какви
условия да се извършат сделките с тях.
С други думи реализирането на маркетинга
к ат о б и з н е с фу н к ц и я , н о о щ е п о в еч е
утвърждаването в практиката на организациите
на маркетинга като управленска философия, е
условието което прави възможно ефективното
реализиране на реалните потоци и с това
балансирането на входящите и изходящите
финансови потоци. При това двата ефекта не са
самоцелни, защото се постигат като резултат от
задоволяване потребностите на потребителите,
при това в режим на ефективно използване на
всички условия на производството.
Балансирането на входящите и изходащите
финансови потоци и в тази връзка ефективното
реализиране на реалните потоци, при това по
логиката на маркетинговата управленска
концепция не може да се постигне автоматично,
с ползването на някакъв магически
инструментариум. Необходимо е да се планират
бизнес функциите на организацията в тяхната
взаимна връзка и да се планира всяка отделна
функция, в т.ч. маркетинга на организацията.
С планирането на отделно взета функция
съзнателно и целесъобразно се координират
съставящите я по-конкретни дейности. Идеята
тук е да се създаде нова конфигурация на
функцията, съответстваща на променената
среда в която се намира организацията и на
целите , които се преследват.
Ефект от тези действия на координация няма
да се постигне, ако не се координират всички
бизнес функции, така че организацията да
премине в ново количествено и качествено
състояние.
Нещо повече координацията между бизнес
функциите на организацията, детерминира
насоките на координация между дейностите
състаляващи отделно взета функция.
А ко п р е н е с е м т е з и р а з с ъ ж д е н и я н а
плоскостта на маркетинговата функция,
възникват няколко въпроса: кои са факторите,
които влияят на координацията между по“БИЗНЕС ПОСОКИ”

конкретните маркетингови дейности и какви
стъпки трябва да се предприемат, така че да има
ефект от процеса на координация, т.е. на
планиране на маркетинговата дейност.
Маркетинговата функция е сложна система,
която включва много на брой и различни по вид
ко н к р е т н и д е й н о с т и . Е л е м е н т и т е н а
маркетинговата система, т.е. конкретните
маркетинови дейности се свързват помежду си
чрез преки и косвени, прави и обратни връзки.
Това е допълнително обстоятелсво, което
усложнява процеса на координация.Задачата,
въпреки всичко, е да се реализират конкретните
маркетингови дейности и връзките между тях и
още да се поддържа изградената маркетингова
система в равновесие.Това естествено не може
да се осъществи автоматично, по силата на
някакъв абстрактен механизъм. Координацията
следва да се осъществи от управленски център
(корпоративния мениджмънт) съзнателно и
целесъобразно.
Този факт насочва към отговора на първия
въпрос за факторите обуславящи логиката и
технологията на координацията. Отправна
точка, базов фактор на всички управленски
решения и действия е комплексът от цели,
които си поставя и преследва организацията.
Следва да припомним, че целта представя
желано състояние на организацията, в поблизка или по-далечна перспектива. И още,
целта е формата, чрез която се изразяват
интересите, както на отделната личност, така и
на всяко юридиче ско лице, свър зани с
промяната на социалното им положение.
В този смисъл , когато пред организацията се
постави цел за увеличаване на пазарния й дял,
чрез този формален израз се обявява интереса й
да бъде лидер в бранша.
Както бе казано, организацията се ръководи
от комплекс от предварително зададени цели,
който има пирамидална форма, в зависимост от
степента им на агрегираност. Корпоративната
цел, която стои на върха на пирамидата е
формата, чрез която се изразява представата на
корпоративния мениджмънт за бъдещето на
организацията като цяло. Важното тук е, че
корпоративната цел не е добро пожелание. Тя е
със статут на декрет, на разпореждане, от
позицията на който се оценява дейността на
отделните организационни звена и сътрудници.
По тази причина корпоративната цел се
определя като вътрешен – ендогенен фактор за
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управлението на организацията. Тя, от една
с т р а н а е „ п р од у кт „ н а ко р п о р ат и в н и я
мениджмънт, а от друга страна е детерминанта
за дейността на организацията, в т.ч. е и
индикатор за качеството на управленските
решения.
Корпоративната цел е отправната точка за
разработването на функционалните цели, една
от които е маркетинговата цел.
Общата маркетингова цел визира желаните
резултати от сложния комплекс от маркетингови
дейности взети заедно. Както е известно тя
може да се постигне при условие, че се
декомпозира в цели за различните , поконкретни маркетингови дейности, и най- вече
за дейностите свързани с продуктите на
организацията, цените, начините , по които ще
се презентират и наложат в потребителското
съзнание, както продуктите, така и самата
организация производител, техниките и
каналите за дистрибуция.
Втората детерминанта при изграждането на
актуална маркетингова система е бизнес
средата, в която организацията организира и
реализира своята дейност.
Влиянието на средата е многолико, защото тя
е сложен комплекс от различни сили, субекти и
обстоятелства, които във времето се променят в
различни посоки и интензитет. Всяка промяна в
отделен елемент на безнес средата води до
дестабилизиране на маркетинговата система и я
прави неадекватна. Това по правилото на
доминото води до състояние на неадекватност
системите на другите функции, с което се
блокира дейността на организацията като цяло.
По тази причина доброто управление на
организацията изисква непрекъснато да се
„държат под око“ промените в елементите на
бизнес средата.
Повтаряща се грешка в практиката на
организациите е да се анализират и оценяват
само тези елементи на средата, които са найблизо до организацията, тези които и влияят
пряко и непосредствено.
Това е необходимо и изграждането на
информационни масиви за тях и състоянията
през, които преминават е насърчително.
Забравя се, обаче, че има елементи на
средата, които въздействат на конкретна
организация индиректно, по косвен път. Или,
има елементи на средата които влияят върху
всички организации, незавизимо о т
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финансовия им потенциал или предмет на
дейност.
Тези фактори (елементи на средата) имат
специален статут. Те са фонът, върху който се
про ектират взаимодействият а между
организацията и факторите на средата, които
пряко й влияят.
Независимо какъв е видът им,
характеристиките им, начинът и степента, с
която се променят, всички елементи на бизнес
средата имат една обща характеристика: те са
екзогенен фактор за организацията, поради
което тя не може да ги управлява, т.е. да им
з а д а ва п од ф о рм ат а н а р а з п о р е ж д а н е ,
състояния, благоприятни и от тук желани от нея.
При тези обстоятелства възможностите на
корпоративния мениджмънт се ограничават, в
това да се прогнозира бъдещото състояние на
елементите на бизнес средата.
Казаното до тук разкрива голямата разлика
между двете детерминанти на корпоративния
мениджмънт. Корпоративните цели от цялата
пирамида са със статут на пряко разпореждане и
като такива те предопределят управленските
решения в търсене отговор на въпроса какво
трябва да се прави за да се постигнат целите.
На другия полюс, при бизнес средата,
въпросът е какво може да се прави при
прогнозираното състояние на елементите й.
Независимо, че са с различен статут (а може
би и поради това) двете детерминанти са
свързани помежду си. В този смисъл те взаимно
се контролират, когато всяка от тях се използва
като аргумент на управлението.
Състоянието на средата, текущо и в
перспектива, обуславя в голяма степен
реалността на поставяните цели, предпазва
управленците от задаването на прекалено
амбициозни и по тази причина нереалистични
цели. От своя страна, целите, като израз на
желано състояние в бъдеще определят степента
на промяната на фактическите, текущите
възможности на организацията, обусловени от
състоянието на бизнес средата, когато те трябва
да се доведат до ново състояние.
Двете детерминанти на развитието, обаче не
могат да се ползват едновременно. Във всички
случаи едната ще е водещият аргумент, а другата
коректив.
Коя детерминанта, каква роля ще изпълнява
зависи от много фактори, един от които е
управленската култура и манталитет. Във
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Стратегически маркетинг – реалност и перспективи
всички случаи, обаче, когато водещо е
състоянието на бизнес средата, мениджмънта
изпитва по-голяма сигурност и комфорт , макар
в много случаи привиден. Срещу това
„предимство“ стои по-малката възможност за
значими количествени и качествени промени.
А ко в од е щ а р г у м е н т с а ц е л и т е , т о
корпоративният мениджмънт ще бъде винаги
под сериозно напрежение. Това е „цената“ на
новия, по-висок статут на организацията.
Не зависимо, коя детерминант а ще е
аргумент и коя коректив, в крайна сметка се цели
промяна. Въпросът е какво ще се променя и как
ще се извърши промяната.
Отговорът на тези въпроси се крие в логиката
на управленския процес. По мнение на акад.
Е.Матеев: „ Изобщо за управление в широк
смисъл има място тогава, когато на една
векторна функция U ( u1…, un ) могат да бъдат
зададени от един източник, който се нарича
управляваща подсистема, различни значения(
някаква съвкупно ст от ограничения по
отношение на тези алтернативни числови
значения определя полето на свободните
решения ) ; актът на управлението се състои в
задаване на една от многото възможни системи
от значения на векторната функция U ( u1,…un);
управлението в посочения смисъл определя
една-единствена система от значения на вектора
4
на фазовите променливи Х.“
Обект на промяната са съществуващите,
н а р и ч а н и о щ е ф а кт и ч е с к и р е су р с и н а
организацият а. Те с а обусловили вече
постигнатите резултати. А те пък от своя страна
са основанието организацията да има един или
друг статут.
Очевидно, фактическите ресурси не са
д о с т ат ъ ч н и , н и т о о т гл е д н а т оч к а н а
количествените им параметри, нито от гледна
точка на качествените им характеристики да се
постигат нови ( предполага се по-високи ) цели.
Към това, ако прибавим и въздействието на
бизнес средата, промяната на базовите ресурси
е повече от наложителна. Търси се новото им
количе ствено и каче ствено измерение,
съответстващо на новите, от напред поставени
цели.
Преходът от фактическите ресурси към
необходимите ресурси изисква да се вземат
управленски решения за сложен комплекс от
4
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действия. Акцентира се върху комплексността
на действията на организацията, еквивалентни
на комплексния характер на обекта, който
подлежи на промяна.
В комплекса, дейно стите са взаимно
зависими, но са с различна тежест. Едни са помащабни, по-синтетични, чертаят генерална
линия на поведение на организацията като цяло,
или на конкретна безнес функция, в т.ч.
маркетинга. Тези действия са стратегиите на
организацията. Стратегиите като специфичен
вид действия могат да изпълнят ролята си т.е. да
обслужат постигането на корпоративните цели
само ако са развити в по-конкретни, поо п е р ат и в н и д е й с т в и я . То в а е вт о р ат а
подсъвкупно ст от действия включени в
комплекса. Те са така наречените тактики или
програми.
Комплексът от стратегии и тактики (или
програми) са елементите на вектора на фазовите
променливи X, за които пише акад. Е. Матеев.
Той е един-единствен, но не поради липса на
алтернатива. Решението за комплексът от
стратегии и тактики е единствено, тъй като е
функционално обусловено от зададената
векторна функция U ( u1,…un) , чрез която се
описват целите на организацията.
При други стойности на елементите на
вектора U ( u1,…un ) , т.е. на пирамидата от цели
(разбира се не произволно зададени, а
съобразени със друга съвкупно ст от
ограничения, които определят друго поле на
свободни решения) естествено ще следва и друг
състав на вектора на фазовите променливи X т.е.
друг набор от стратегии и тактики.
Очевидно съвкупността от взаимно свързани
стратегии и тактики е зависима от целите корпоративна и функционални, които си поставя
корпоративният мениджмънт.
А ко от н е с е м т е з и з а в и с и м о с т и к ъ м
маркетинга на организацията, заключението е,
че общата маркетингова цел и целите за
ко н к р е т н и т е м а р к е т и н г о в и д е й н о с т и ,
предопределят съвкупността о т маркетингови
с т р ат е г и и и т а кт и к и . М а р ке т и н го в и т е
ст ратегии и т актики във взаимнат а им
зависимост, като дейности с различна степен на
конкретност са средството за постигането на
зададените цели.
Маркетинговите стратегии и тактики имат
времево измерение. В общия случай, поради
специфичните им характеристики,
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реализирането на стратегиите изисква по-дълъг
период от време. За разлика от тях тактиките,
поради високата си степен на конкретност са
разчетени за период максимум от една година.
То ва е п р и ч и н ат а д а с е т въ рд и , ч е
стратегиите и тактиките имат „различен
предмет на дейност“, т.е. различен обект. И като
следствие от това, извеждането на два вида
маркетинг – стратегически и оперативен.
П о н а ш е м н е н и е п р и ч и н ат а з а т е з и
разсъждения и заключения е , че се смесват два
критерия по които се класифицира комплекса от
маркетингови дейности.
Първият критерий е степен на конкретност, а
вторият е времеви обхват т.е. хоризонта, за който
се разработва комплекса от маркетингови
дейности.
Първият критерий обосновава решението на
к о р п о р а т и в н и я м е н и д ж м ъ н т, к о я о т
детерминантите на промяната ще бъде водеща и
коя ще бъде със статут на коректив. От тук идва и
разликат а между т риединството: цели,
стратегии, тактики, когато аргументът са
целите, от една страна и констукцията от същите
елементи, когато аргументът на промяната са
б а з о в и т е у с л о в и я , с ко и т о р а з п о л а г а
организацията.
Вторият критерий обосновава решението на
корпоративния мениджмънт за какъв период от
време: година или в по-далечна перспектива , да
се изгради и реализира триединството между
корпоративните, в т.ч. маркетингови цели,
стратегии и тактики.
В заключение: Оповавайки се на логиката на
управленския процес, в т.ч. и на логиката на
маркетинговото управление, считаме че не е
логично, а не е и продуктивно, сложната система
от маркетингови дейности да се „парцелира“ на
стратегически и на оперативен маркетинг.
Желаният баланс между входящите и
изходящите финансови потоци на
организацията може да се постигна само тогава,
когато точно се идентифицират конкретните
маркетингови дейности и се изградят ефективни
връзки между тях.
Въпрос на управленско решение е дали
тези проце си ще имат за опорна точка
ко р п о р ат и в н и т е ц е л и и л и т е к у щ и т е
възможности на организацията.И още, дали
маркетинговата система ще се изгражда за
едногодишен период или ще се търси по-голяма
перспектива.
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Развитие и достижения на маркетинговата наука в
периода 1920-1930 г.
доц. д-р Христо Катранджиев
УНСС – София
1. Въведение
Настоящето изследване представлява
продължение на предходни публикации,
посветени на еволюцията на маркетингова като
1
научна дисциплина. В предишни изследвания
бяха проследени и анализирани генезисът и
еволюцията на маркетинговата мисъл в периода
1910-1920 г. Чрез тях се доказа, че в най-ранния
период (1900-1910) от развитието на
маркетинга като съвременна научна дисциплина
акцентът пада върху отделни полета като
дистрибуция, търговия, продажби и др.
Маркетинговото мислене от този период по
принцип е тясно свързано с понятията търговия
и дистрибуция. Нещо повече – в самото начало
на зараждането на маркетинга като наука почти
се слага знак на равенство между маркетинг и
дистрибуция. През периода 1900-1910 г. за
първи път се появява понятието маркетинг (като
съществително) в труда на Ралф Бътлър
„Маркетингови методи“ (Marketing methods)2.
Не може да не се признае и приносът на
американските университети за разработването
и въвеждането на маркетинга като научна
дисциплина и най-вече на: Мичигански
университет, Калифорнийски университет,
Илинойски университет, Пенсилвански
университет, Държавен университет в Охайо,
П и т с бъ р г с к и у н и ве р с и т е т, Х а р ва рд с к и
1

Катранджиев, Хр., „Корените на съвременния маркетинг:
исторически поглед към оформянето на маркетинга като научна
дисциплина в периода 1900 -1910 година и динамиката на
неговото развитие след това” и Катранджиев, Хр., „Развитие на
маркетинговата мисъл в периода 1910-1920 г.: генезис на
базисни маркетингови понятия и маркетингови школи”, Научна
конференция с международно участие –„Хоризонти в
развитието на човешките ресурси и знанието", сборник доклади,
Бургаски свободен университет, Бургас, 2015
2
Butler, R.S., „Marketing Methods”, Alexander Hamilton Institute,
Modern Business, Volume 5, New York, 1917.
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университет и Уисконски университет. В
п е р и од а 1 9 0 0 - 1 9 1 0 год и н а с е о ф о р м я
маркетинговата концепция в нейния праобраз. В
следващите години тя ще претърпи сериозно
развитие не само в САЩ, но и в други страни.
Изучаването на маркетинг ще стане неизменна
част от обучението на студентите в бизнес
ориентираните специалности по цял свят.
Периодът 1910-1920 г. също е много
интересен от гледна точка на еволюцията на
маркетинга. Ако през първото десетилетие на
XX век се оформя маркетинга като научна
дисциплина в някои водещи американски
университети, то през второто десетилетие
научната мисъл в сферата на маркетинг пуска
още по-дълбоки корени. Увеличава се броят на
книгите, учебниците и статиите в сферата на
маркетинга. Развитието е на само количествено,
но и качествено – дефинират се базисни
маркетингови концепции (актуални и в наши
дни). Открояват се определени начини на
мислене по отношение на маркетинга и поточно се формират т. нар. маркетингови школи –
институционална, функционална, стокова.
Институционалният маркетингов подход
(institutional approach) е в основата на т.нар.
институционална школа (institutional marketing
school). В ранните години (1900-1910) от
развитието на маркетинга като самостоятелна
научна дисциплина институционалният подход
играе ключова роля съвместно с функционалния
маркетингов подход (functional marketing
approach) и стоковия маркетингов подход
(commodity marketing approach). В основата на
институционалния подход стои тезата, че
маркетингът може да бъде изследван и обяснен
най-добре чрез анализ на организациите
(институциите), извършващи маркетинговата
дейност. Стоковият подход се базира на идеята,
че в основата на научното изследване и развитие
на маркетинга трябва да се постави анализът на
типовете стоки, които са обект на размяна. В
основата на стоковия подход стои идеята, че
изучаването и типовете стоки е пътят по който
трябва да се развива маркетинговата наука. При
функционалния подход фокусът пада върху
дейностите (функциите), които се извършват в
процеса на размяна. И трите подхода се
зараждат в САЩ в рамките на периода 19103
1920 г.
3

Bartels, R., „The History of Marketing Thought”, 3rd ed.,
Columbus, OH: Publishing Horizons, 1988, с.147.
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Периодът 1910-1920 г. е плодотворен за
развитието на маркетинга и тогава се полагат
едни от основите на маркетинговата наука.
Върху тези основи по-късно ще надграждат
именити учени, преподаватели и изследователи.
Настоящето проучване е ориентирано към
развитието на маркетинговата наука през
следващото десетилетие, а именно през периода
1920-1930 г.
Целта на настоящето изследване е да
анализира научното развитие на маркетинга в
периода 1920-1930 г. и да открои основните
тенденции и приноси, характерни за този
период. Обект на изследването са научните
публикации в областта на маркетинга през
периода 1920-1930 г. Предмет на изследването
e еволюцията на маркетинговото мислене през
третото десетилетие на ХХ век.
Изследователски метод, който е възприет се
основава на анализ на научни трудове в
областта на маркетинга, които са публикувани в
периода 1920-1930 г. Тезата, която се доказва
чрез изследването гласи, че еволюцията на
маркетинговото мислене в периода 1920-1930 г.
„върви“ в три направления:
г Първото направление е свързано с
консолидиране на маркетинговите идеи и
концепции, възникнали и наложили сe през
първите две десетилетия на ХХ век. То е
свързано най-вече с интеграцията на трите
основни маркетингови школи, които се оформят
в п е р и о д а 1 9 0 0 - 1 9 2 0 г. , а и м е н н о –
институционална, функционална и стокова.
г Второто направление на развитие на
маркетинга обхваща един масов поток на
научната мисъл в сферата на маркетинга. Той е
описан от Робърт Бартелс по следния начин:
„ м а р ке т и н го в ат а м и с ъ л с е о б о г ат я в а ,
разнообразява и узрява, което отваря път към
създаването на генерални маркетингови
постулати“ (Bartels 1988, с. 147). Може да се
твърди, съвместното развитие на първото и
второто направление, оформя така да се каже
„ о ф и ц и а л н ат а “ л и н и я н а р а з в и т и е н а
маркетинговото мислене, в смисъл, че тази
л и н и я с е е у т въ рд и л а и п р е въ р н а л а в
общоприета и именно по нея продължава
развитието на маркетинговото мислене и през
следващите десетилетия (след 1930 г.). Тя се
характеризира с определена интеграция на
маркетинговите идеи и концепции, формирани
през първите две десетилетия на ХХ век, както и
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със стремеж към оформяне на „монолитно тяло“
на маркетинговата наука на базата на извеждане
на основни маркетингови принципи. Този
стремеж е виден дори и от заглавията на голяма
част от трудовете по маркетинг, написани в
десетилетието 1920-1930 г. – заглавията на
повечето от тези трудове съдържат фразата
„маркетингови принципи“. Разбира се, става
дума не само за формалната страна на
озаглавяването на научните трудове през този
период, но най-вече за тяхната съдържателна
част.
г Третото направление на развитие на
маркетинговото мислене обхваща
сравнително малко (като количество) научни
трудове, които съдържат нетипични за времето
си идеи. Тези идеи не получават широк прием в
научните кръгове по онова време, но някои от
тях се „завръщат“ в маркетинговата наука след
30-40 години и пораждат значими тенденции в
развитието на маркетинга, които в наши стават
все по-актуални. Авторите на тези специфични
трудове по маркетинг от 20те години на ХХ век
са отдавна забравени, но техните идеи (за
маркетинговата етика, за принципите на
маркетинговото планиране, за критиката на
маркетинговите разходи, за значението на
вътрешния маркетинг, за вертикалната и
хоризонталната интеграция в дистрибуционния
процес и др.) очевидно са изпреварили времето
си.
2. Маркетинговата наука през 20те
години на ХХ век
Периодът между 1920 г. и 1930 г. се
характеризира с подем на икономическото
развитите в Европа и САЩ (и особено в САЩ,
където последиците от Първата Световна Война
се отразяват в далеч по-малка степен върху
икономиката на страната). Производството на
индустриални и селскостопански продукти се
увеличава значително, появяват се множество
нови продукти, а търговията на едро заема
стабилни позиции както в реалните
икономически процеси, така в научните
публикации. Пазарните изследвания чрез
методите на анкетирането и интервюирането
започват да се утвърждават като рутинна
практика, очертавайки нови перспективи и
възможности пред развитието на маркетинга. В
САЩ започва да се чува и гласът на ранните
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Развитие и достижения на маркетинговата наука в периода 1920-1930 г.
критики към маркетинга, в основата на които е
аргументът, че интересите на потребителите се
неглижират от големите фирми. Търговията на
дребно процъфтява и благодарение на
сливанията търговските вериги набират мощ.
На фона на тези процеси се наблюдава
задълбочаване и разнообразяване на
маркетинговите идеи (в сравнение с
предходните периоди), интензивно развитие на
стоковата школа и тенденция на интеграция на
маркетинговите понятия.
За десетилетието 1920-1930 г. е характерно
публикуването на множество специализирани
трудове в областта на маркетинга. И ако до този
момент научните публикации са били посветени
главно на сравнително тесни анализи (например
само в областта на даден вид продукт/и или само
в областта на рекламната психология, на
продажбените умения и др.) през периода след
1920 г. все по-често започват да се публикуват
трудове, имащи за цел да генерализират и
интегрират маркетинговите идеи.
Наблюдава се идейна интеграция не само по
отношение на т.нар. общ маркетинг (general
marketing), но и в рамките на отделните
„маркетингови елементи“. С други думи налице
е подчертан стремеж за извежданe на базисните
принципи не само в контекста на маркетинга
като цяло, но и в контекста на рекламата, в
контекста на управлението на продажбите, в
контекста на търговията на едро и др. Авторите
от този период се стремят да интегрират и
консолидират фрагментарните до този момент
идеи и концепции.
В областта на рекламата например се
появяват важни обобщаващи публикации, някои
от които не са загубили актуалността си и до
днес. Сред тях е световноизвестната книга на
Ото Клепнер (Otto Kleppner) „Рекламна
процедура“ (Advertising Procedure), която е
4
издадена за първи път през 1925 г. Не могат да
се подминат и така важните идеи на Даниъл
Старч (Daniel Starch), изразени в допълненото и
преработено издание на книгата „Принципи на
5
рекламата“ (Principles of Advertising) . Други
4
Става дума за изданието Kleppner, O., „Advertising Procedure”, PrenticeHall, New York, 1925, което ще бъде преиздадено 4 пъти през следващите
50 години – съответно през 1933 (2-ро изд.), 1941(3-то изд.), 1950 (4-то
изд.), 1966 (4-то изд.), 1973 (5-то изд.).
5
Първото издание на книгата на Даниъл Старч „Принципи на рекламата“
се появява през 1910 г. (Starch, D., „Principles of Advertising”, The
University Cooperative Company, University of Wisconsin, Madison, 1910,
https://archive.org/details/principlesadver00stargoog (24/08/2015).
Второто издание е от 1923 г. - Starch, D. „Principles of Advertising”, A. W.
Shaw Company, New York, 1923.
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ключови автори в областта на рекламата от този
период, които са опитали да консолидират
рекламната теория, са Типър, Холингуърт,
6
7
Хочкис и Парсънс , а също така и Брюстър и
8
Хол . В сферата на продажбените умения поважните публикации се свързват с имената на
9
10
11
Брискоу , Тосдал и Айви , а в сферата на
управлението на продажбите изпъква името на
12
Ръсел . Подобно задълбочаване и
консолидиране на идеи се наблюдава и по
отношение на търговията на дребно 1 3 и
търговията на едро14.
2.1 Интегриране на маркетингoвата мисъл
на основата на стоковия подход
Някои от т.нар. интеграционни трудове в
сферата на маркетинга, които се публикуват в
началото на 20те години на 20ти век, по
същество се основават на стоковия маркетингов
подход. Тръгвайки от класификация на стоките,
те зи ранни изследователи (подобно на
гореспоменатия Уелд) правят една важна крачка
6

Tipper, H., Hollingworth, H., Hotchkiss, G., Parsons, F.,
„Advertising: Its Principles and Practices”, Ronald Press Company,
New York, 1921,
https://archive.org/details/advertisingitspr00tippiala (24/08/2015).
7
Brewster, A., „An Introduction to Retail Advertising”, A. W. Shaw
Company, New York, 1926,
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b38236;view=1up;seq=7,
(24/08/2015).
8
Hall, S. R., „Theory and Practice o f Advertising”, McGraw-Hill
Book Company, New York, 1926.
9
Brisco, N. A., „Retail Salesmanship”, The Ronald press company,
New York, 1920,
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433019214935;view=1
up;seq=7, (24/08/2015).
10
Tosdal, H.R., „Principles Of Personal Selling”, A.W. Shaw
Company, New York, 1925; Tosdal, H.R., „Principles of Personal
Salesmanship”, A.W. Shaw Company, New York, 1927.
11
Ivey, P. W., „Elements of Retail Salesmanship”, Macmillan
Company, New York, 1927,
https://archive.org/details/elementsofretail031839mbp ,
(24/08/2015).
12
Russell, F. A., „The Management of the Sales Organization”,
M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , N e w Yo r k , 1 9 2 2 ,
https://archive.org/details/managementofsale00russrich,
(24/08/2015).
13
Книгата на Норис Брискоу (Brisco, N. A., „Principles of
Retailing”, Prentice-Hall, New York, 1927) оказва влияние върху
научните търсения в сферата на търговията на дребно за
десетилетия напред. Тя ще претърпи няколко преработени
преиздавания съответно през 1935, 1947, и 1957 г.
14
Трудът на Теодор Бекман от 1926 (Beckman T., „Wholesaling”,
Ronald Press Company, New York, 1926) представлява ранна
консолидация на идеите в сферата на търговията на едро, който
оказва силно влияние върху научното развитие в тази област.
Допълнени и преработени издания на книгата се появяват през
1937, 1949 и 1959 г.
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напред като изследват взаимовръзката между
стоковите характеристики, функциите и
институциите. Подобна интеграция на
маркетинговата теория в периода 1920-1930 г.
може да се намери в трудовете на Карсън Дънкан
(Carson Duncan), Теодор Маклин (Theodore
Macklin) и Бенджамин Хибърд (Вenjamin
Hibbard).
Обект на научно изследване в голяма част от
публикациите на Карсън Дънкан са
селскостопанските и индустриалните стоки.
При анализа на селскостопанските стоки
(класифицирани на суровини и храни) той
изследва дейностите (функциите), свързани с
техния маркетинг. Що се касае до маркетинга на
индустриални стоки, Дънкан счита, че анализът
трябва да се извършва от гледна точка на
функциите, институциите и икономическите
политики. Като типичен представител на
интеграционната вълна в маркетинговото
мислене от този период Дънкан е категоричен:
„Неизбежният извод е, че най-добрият метод за
анализ на търговски проблеми е съчетание на трите
метода (стоков, функционален и институционален –
бел. Хр. К.)“15

Трудът на Теодор Маклин, за който ще стане
въпрос по-долу, е фокусиран изцяло върху
маркетинга на селскостопански продукти и
въпреки че анализът не излиза извън този
сектор, методологията му е сходна с тази на
Карсън Дънкан. С други думи Маклин
анализира връзката между даден тип стока от
една страна, дейностите (функциите) по
нейното доставяне от друга страна и от трета
страна – организациите (институциите)
въвлечени в маркетинговия процес. Друга
характерна черта на труда на Маклин е
извеждането на известните и днес „полезности
(utilities)”. И ако в съвременните учебници по
маркетинг се изтъкват 4 полезности, създавани
от дистрибуционните посредници (по време, по
място, по форма и по собственост), през 1921 г.
Маклин предлага списък от 5 полезности:
„Полезностите могат да се сведат до 5: (1) основна
полезност (elementary utility); полезност по място
(place utility), полезност по форма (form utility),
полезност по време (time utility) и полезност по
собственост (possession utility).”16
15

Duncan, C. S., „Marketing: Its Problems and Methods”, D.
Appleton & Company, New York, 1920, с.8-9,
https://archive.org/details/marketingitsprob00duncrich,
(25/08/2015).
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Под основна полезност (elementary utility)
Маклин разбира произвеждането на продукта, а
17
останалите 4 полезности той свързва изцяло с
доставката на този продукт до потребителите.
Друг знаичим автор от този период е
Б е н д ж а м и н Х и бъ р д , ко й т о и н т е г р и р а
функционалния и институционалния подходи
на основата на стоковия – ангажиран плътно с
маркетинга на селскостопански продукти, той
р а з гл е ж д а в д е т а й л и фу н к ц и и т е и
о р г а н и з а ц и и т е и м е н н о в ко н т е кс т а н а
селскостопанските продукти. Освен това той
предлага ранен опит за идентифициране и
класифициране на видовете маркетинг:
„Маркетингът може да се класифицира в две основни
направления – директен и индиректен. … Основните
начини за директни продажби включват: (1) тези,
които се осъществяват в дома на производителя; (2)
тези, които се осъществяват в дома на консуматора;
(3) тези, които се осъществяват на тържището; (4)
тези, които се договарят по пощата, по телефона
или чрез други подобни средства за комуникация, при
които продавачът и купувачът са намират на голямо
разстояние един от друг.“18

По-нататък Хибърд описва индиректния
м а р ке т и н г к ат о т а к ъ в , п р и ко й т о в
маркетинговия процес участват посредници и
анализира неговите разновидности.
В обобщение може да се каже, че през
п е р и од а 1 9 2 0 - 1 9 3 0 г. , с е н а бл юд а в а
интеграция на маркетинговата мисъл или на
т.нар. школи в маркетинга – стокова,
функционална и институционална. В
развитието на маркетинговото мислене обаче се
забелязва и друга важна тенденция на развитие,
а именно – ориентация по посока извеждането
на генерални маркетингови принципи, която е
обект на дискусия в следващите редове.

16

Macklin, T., „Efficient Marketing for Agriculture”, Macmillan
Company, New York, 1921, с.25-28,
https://archive.org/details/efficientmarketi00mackuoft,
(25/08/2015).
17
За подробности относно тези 4 полезности вж. Катранджиев,
Хр., „Дистрибуционна политика”, УИ Стопанство, 2008 г., С., с.
27-28.
18
Hibbard, В. H., „Marketing Agriculture Products”, D. AppletonCentury Company, New York, 1921, с. 20-23,
h t t p : / / c h l a . l i b r a r y. c o r n e l l . e d u / c g i / t / t e x t / t e x t idx?c=chla;idno=2828624, (26/08/2015).
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2.2 Първи опити за извеждане на общи
маркетингови принципи
В рамките на периода 1920-1930 г. се
наблюдават първи опити за формулиране на
общи маркетингови принципи, което на
практика може да се разглежда и като опит за
изграждане на теоретико-научните основи на
маркетинга. Появяват се научни трудове, които
са ориентирани към общите принципи на
ма р ке т и н г а . С л ед като с то ко в и я ,
функционалния и институционалния анализи са
до статъчно изследвани и след като
„елементите“ на маркетинга са
идентифицирани, генералната маркетингова
мисъл започва да се интегрира под надслов
„маркетингови принципи.19 (Bartels 1988, с.148).
Е д и н от п ъ р в и т е н ау ч н и т руд о ве от
споменатия вид е този на Пол Айви (Paul Ivey),
който е публикуван през 1921 г. със заглавие
„Принципи на маркетинга“ (Principles of
Marketing”). Преди това могат да се срещнат
опити за извеждане на общи принципи в
контекста на рекламата, управлението на
продажбите и търговията на дребно, но не и в
контекста на общия маркетинг. В типичен за
тогавашната епоха стил, Пол Айви подхожда
към анализа по функционалния път и полага
значителни усилия, за да изследва функциите на
посредниците. Той обосновава универсалността
на тези функции и в отговор на тревогите на
своето време, свързани с увеличаването на
цените на дребно (за което обвиненията се
хвърлят върху посредниците), прави следното
заключение:
„При дистрибуцията на някои стокови линии
наистина е възможно пълното елиминиране на
о п р е д е л е н п о с р е д н и к ч р е з п р е х в ъ рл я н е н а
отговорността по изпълнение на неговите функции
върху производителя, потребителя или друг
посредник. … Дали ще бъде елиминиран някой
посредник в дистрибуцията или пък ще бъдат
елиминирани всички посредници, зависи изцяло от
конкретните условия. Но дори и да се стигне до
елиминиране на даден посредник, функциите които
той изпълнява не биха могли да бъдат елиминирани в
никакъв случай - те трябва да бъдат поети изцяло от
производителя, потребителя или друг посредник или
пък да бъдат разпределени между тях.“20
19

Bartels 1988 Bartels, R., „The History of Marketing Thought“, 3rd
ed., Columbus, OH: Publishing Horizons, 1988, с.148.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Освен това Айви предлага изключително
задълбочен и авангарден за времето си анализ на
рекламните разходи. Особено ценни са
в р ъ з к и т е , ко и т о т о й и з в е ж д а м е ж д у
маркетинговите комуникации и ценовата
политика или формулирано чрез неговия изказ между „цената на продукта“ и „рекламните
разходи“. Според Робърт Бартелс „равнището на
този анализ ще бъде достигнато от авторите в
областта на маркетинга след не по-малко от 15
г.“ В хода на анализа на рекламните разходи, а и
на рекламата като цяло, Пол Айви достига до
умозрението, че маркетингът се нуждае от
социална оценка и де факто аргументира базата
на социалните критики към маркетинга.
Едновременно с това той очертава посоката на
преодоляването на тези критики, а именно - чрез
усъвършенстване на самата „маркетингова
система“21.
Пол Конвърс също допринася значително за
оформяне на теоретичната база на маркетинга.
Подобно на повечето от колегите си и той
поставя силен акцент върху функциите на
посредниците в дистрибуционния канал.
Доразвива „списъка“ с посредническите
функции и задълбочава техния анализ.
Интересни нюанси на неговите съчинение са
т.нар, кооперативен маркетинг (co-operative
marketing), потребителските сдружения
(consumers' cooperation) и търговските
асоциации (trade associations). Отстоява тезата,
че в маркетинга следва да с е прави
разграничение между три големи групи
решения, които са свързани съответно „с
п р о и з в од с т в о т о , с д и с т р и бу ц и я т а и с
потребителите“22. В по следващите си
публикации Пол Конвърс дава тласък на
изучаването на индустриалните продукти и
услуги, чрез стоковия и функционалния
подходи.
Необходимо е да се подчертае, че в трудовете
на Конвърс се появяват очертанията, макар
отчасти и в зародишна форма, на това, което покъсно ще бъде назовано маркетинг-микс. В
труда му „Маркетингови методи и политики“
20
Ivey, P., „Principles of Marketing”, Ronald Press Company, New
York, 1921, с. 17-18,
https://archive.org/details/principlesofmar00ivey, (26/08/2015).
21
Пак там, с. 315.
22
Converse, P. D., „Marketing: Methods and Policies”, PrenticeHall, New York, 1921, с. 1,
https://archive.org/details/cu31924014038487, (26/08/2015); (2ро
изд., 1926 г.).
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може да се открият сравнително ясно силуетите
н а д ва от е л е м е н т и т е н а к л а с и ч е с к и я
маркетингов микс – дистрибуционната и
ценовата политика, които той нарича съответно
ценови политики (price policies) и методи на
23
дистрибуция (distribution methods) . Но в случая
не са важни толкова названията, колкото
наличието на относителни изчерпателност,
задълбоченост и систематичност (релевантни
разбира се на тогавашната епоха). В по-кратък
формат Пол Конвърс обсъжда и други елементи
на микса като реклама, лични продажби,
продуктови решения (production). .
Почти едновременно с трудовете на Айви и
Конвърс е публикуван и трудът на Фред Кларк
(Fred Clark) „Принципи на маркетинга“
(Principles of Marketing). Според него
маркетингът обхваща „всички усилия, чийто
краен резултат води до смяна на собствеността
на стоката и които обслужват физическата й
24
дистрибуция“ .
Подобно на колегите си той също отделя
сериозно внимание на описанието на
маркетинговите функции и видовете стоки. Като
учен със солидна практика в областта на
икономикса, той поставя ударение върху
разходните анализи и ценовите решения и
дефинира пазарът като „всяка точка (място –
бел. Хр. К.), където е налице струпване на
25
дадена стока с цел продажба“ . Както се вижда
от това определение, разбирането на Фред
Кларк за пазар включва място на покупкопродажба, а не съвкупност от реални и
потенциални потребители. В това отношение
Пол Конвърс е по-близо до съвременната
маркетингова дефиниция за пазар, споделяйки
мнението, че пазарът представлява съвкупност
от купувачи и в този смисъл „всеки (изцяло –
бел. Хр. К.) нов продукт или модифициран такъв
трябва да апелира към възможно най-голям брой
26
купувачи“ . Необходимо е да се отчете, обаче, че
Фред Кларк поставя на сериозна основа
изучаването ролят а на физиче скат а
дистрибуция в системата на маркетинга.

23

Пак там, с.514-591.
Clark, F., „Principles of Marketing”, Macmillan Coмpany, New
York, 1922, https://archive.org/details/cu31924073919379,
(26/08/2015).
25
Пак там, с. 3-4.
26
Converse, P. D., „Marketing: Methods and Policies”, PrenticeHall, New York, 1921, с. 489,
https://archive.org/details/cu31924014038487, (26/08/2015).
24
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През 1920 г. Мелвин Коупланд (Melvin
Copeland) публикува труд с относително
провокативното за времето си заглавие
„ М а р ке т и н го в и п р о бл е м и “ ( M a r k e t i n g
27
Problems) , който до края на десетилетието е
преиздаден няколко пъти. Този труд по
същество представлява опит за обобщаване и
синтезиране на основните принципи на
м а р ке т и н г а . Н а п р а к т и к а т о й с ъ щ о е
интеграционен по характер и подобно на
трудовете на Айви, Конвърс и Кларк има за цел
да обобщи основните маркетингови принципи.
През периода 1920-1930 г. излиза от печат
още една книга с идентично заглавие –
„Принципи на маркетинга” (Principles of
Marketing). Тя има подчертано дидактичен
характер и по същество представлява учебник
по маркетинг без претенции за съществени
приноси към маркетинговата теория. Автори са
Харолд Мейнард (Harold H. Maynard),
Уолтър Уайдлър (Walter C. Weidler) и Теодор
Бекман (Theodore N. Beckman). Това, което
отличава обаче тази публикация от споменатите
по-горе, е гледната точка на представяне на
маркетинговата теория. За разлика от другите
автори до този момент, които представят
маркетинга от гледна точка на производителите,
те (Мейнард, Уайдлър и Бекман) го представят
от потребителска гледна точка. Смисълът на
този подход е аргументиран със стремежа да се
акцентира върху потребителската мотивация.
2.3 Специфични дискурси на
маркетинговата мисъл през периода 1920 1930 г.
2.3.1 Идеите на Пърсивал Уайт за „научния
маркетинг мениджмънт“, „планирането“ и
„маркетинговата етика“
Гореспомeнaтият подход на Мейнард,
Уайдлър и Бекман към маркетинга бързо става
общоприет (масов) - от една страна заради
ясната си структура и „смилаемо“ поднесена
материя, а от друга заради факта, че много
специалисти са се подготвяли по него. На
практика трудът им представлява учебник по
маркетинг, който се доближава до това, което
днес сме свикнали да виждаме в един учебник.
27

Copeland, M., „Marketing Problems”, A. W. Shaw Compaby, New
York, 1926, https://archive.org/details/marketingproblem00cope,
(06/09/2015).
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Но не може да се каже, че изданието допълва или
доразвива маркетинговата мисъл в някакво
друго отношение, нито че е налице каквото и да
било ниво на критичност (независимо от
потребителския фокус в него, който го отличава
от другите издания по това време).
По същото това време работят изследователи
и автори, които възприемат по-различен подход,
свързан с по-голяма задълбоченост на анализа,
по-високо ниво на критичност и същевременно
по-ма лка опис ателно ст (в смисъл на
представяне на учебникарски клишета). Някои
от тези изследователи предлагат авангардни за
времето си идеи, които след години на забрава
ще станат актуални и модерни. Въпреки това те
(авторите) с а недооценени както от
съвременниците, така и от следващите
поколения маркетингови специалисти. Един от
тях е Пърсивал Уайт (Percival White). Някои
от формулираните от него идеи и концепции,
свързани с „научния маркетинг мениджмънт“
днес са на почит, но дори и „историкът“ на
маркетинга Робърт Бартелс го споменава с едва 7
реда, единият от които е зает от заглавието на
най-значимия труд на Уайт „Научен маркетинг
мениджмънт: принципи и методи“ (Scientific
Marketing Management: Its Principles and
Methods).
Стюарт Коуън, който е съвременник на
Пърсивал Уайт и член на Тейлър Обществото
(Taylor's Society), оценява този труд през 1927 г.
като „фундаментален принос към маркетинг
мениджмънта“ 28 . Повечето от оценките на
приноса на Пърсивал Уайт обаче идват доста по
късно. През 2011 г. японският изследовател
Кацюo Юсюи (Kazuo Usui) твърди, че в
п р о и з в е д е н и е т о „ Н ау ч е н м а р ке т и н г
мениджмънт: принципи и методи“ могат да се
открият основите на идеята за 4 Р-та на
маркетинг микса29. А през 2012 г. Брайън Джоунс
(Brian Jones) и Марк Тадажевски (Mark
Tadajewski) аргументират тезата, че:
„в този труд може да се открие първата ясно
изказана формулировка на маркетинговата
концепция. За разлика от съвременните дебати,
които често я третират като синоним на
28
Cowan, S.D., „Scientific marketing management: A Review of
Percival White's New Book”, Bulletin of the Taylor Society, 12, 1927,
с. 461,
http://digital.libraries.ou.edu/cdm/compoundobject/collection/Tayl
or/id/1795, (26/08/2015).
29
Usui, К., „Precedents for the 4Ps Idea in the USA: 1910s‐1940s”,
European Business Review, Vol. 23 Iss: 2, 2011, с. 136 - 15.
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стойността за акционерите, ранните формулировки
на маркетинговата концепция са подплатени с
недвусмилена етична ориентация, която поставя
граници на корпоративното поведение. Това са идеи,
които отново ще добият популярност благодарение
вълната на консюмеризма от 60-те и 70-те години на
20ти век.“30

В този си труд Пърсивал Уайт „присажда“
принципите на научното управление на
Фредерик Тейлър в сферата на маркетинга и
прави опит да изведе и научно да обоснове
принципите на маркетинг мениджмънта. Skålèn,
31
Fougère и Fellesson определят следните думи
н а П ъ р с и в а л к ат о „ з а б е л е ж и т е л н и “ и
„пророчески“.
„Основната теза в настоящата книга е, че в
началото и в края на всички маркетингови проблеми
стои потребителят. Потребителската общност
следователно е обширно дискутирана с цел да се
изясни по-пълно ситуацията с нейните допълнителни
а с п е кт и . А т о ва д о кол ко и з и с к ва н и я т а н а
потребителската общност са задоволени от бизнеса,
представлява втората половина на проблема, на
който е посветена втора глава на настоящия
раздел.“ 32
И още: „…фокусът на всички маркетингови функции
пада върху обслужването на клиента.“ 33

Очевидно за Пърсивал Уайт потребителят е в
центъра на маркетинга. Нещо повече – за него
маркетингът е „в центъра“ на организацията:
„маркетингът е от първостепенно значение и
всяко производство зависи от пазарното
34
търсене“.
В Таблица 2 са представени „принципите на
научния маркетинг мениджмънт“, които
П ъ р с и в а л У а й т и з в е ж д а п р е з 1 9 2 7 г.
Актуално стт а и адекватно стт а им в
съвременните условия не се нуждаят от
коментар.

30

Tadajewski, М., Jones, D.G.B., „Scientific Marketing
Management and the Emergence of the Ethical Marketing Concept”,
Journal of Marketing Management, Vol. 28, No. 1–2, 2012, February,
с. 37–61.
31
Skålén, P., Fougère, M., Fellesson, M., „Marketing Discourse: A
Critical Perspective”, London: Routledge, 2008, с. 72.
32
White, P., Scientific marketing management: Its principles and
methods, Harper & Brothers, New York, 1927, с. 19.
33
Пак там, с. 110.
34
Пак там, с. 3.
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Таблица 2 Принципи на „научния маркетинг мениджмънт“ на Пърсивал Уайт (1927 г.)*
Автентичен коментар
„При всички случаи маркетингът трябва да се центрира върху нуждите
на потребителите. Става дума за абсолютна промяна на старата практика
производителите да бъдат поставяни в центъра на бизнес
1. Обективност на търсенето
взаимоотношенията. Тази промяна е обоснована от логиката и
(Objectivity of Demand)
безпристрастните числа, а не от субективните предпочитания на някой
индустриален деспот.”
„Приложен в маркетинга, принципът на разделението на труда означава
повишена функционалност и специализация на дейностите. Най-важното
2. Разделение на
вече не се свежда до (лични) продажби и реклама. Продажбите и
труда/Специализация
рекламата вече не са най-важното – има необходимост също така от
(Division of Labor)
обучение, изследвания, обслужване и други важни дейности.”
„Маркетинговият проблем трябва внимателно да бъде анализиран с
3. Анализ
помощта на изследователска организация (агенция). Анализът стои в
(Analysis)
основата на всеки план.”
„Както при модерния производствен мениджмънт, така и в маркетинга
4. Планиране
има специален отдел, който е натоварен със задачата да планира в
(Planning)
детайли всички маркетингови дейности и процеси.”
„Всички служители в маркетинговия отдел трябва да бъдат обучени на
5. Обучение
най-новите методи. Това обучение представлява важна част от основата
(Training)
на научния маркетинг мениджмънт.”
„Необходимо е да се разработи прецизна система за мониторинг,
контрол и оценка. Организацията не може да функционира без паралелна
6. Контрол
система за контрол. Контролът върху разходите е един от най-важните
(Control)
елементи на тази система.”
„Понеже разделението на труда (специализацията – бел. Хр. К.) се
извършва на функционален принцип, необходимо е да се осигури
7. Координация и
координация между отделните функции. Тази координация трябва да се
сътрудничество
(Coordination and cooperation) извършва по пътя на сътрудничеството. В хода на целия този процес
трябва да се върви по пътя на взаимопомощта и подпомагането.”
„Етичният принцип е водещ и всеобхватен при научния маркетинг. Най8. Етика
добрата маркетингова практика е най-етичната. Именно тя ще донесе
(The Ethical Concept)
най-голям и най-дълготраен успех.”
*Таблицата е разработена по White, P., „Scientific Marketing Management: Its Principles and Methods”, Harper
& Brothers, New York, 1927, с. 97-98.
Принципи

През 1926 г. от печат излиза един от найинтересните трудове на Пърсивал Уайт със
з а гл а в и е „ П р о г н о з и р а н е , п л а н и р а н е и
б юд же т и р а н е в б и з н е с у п р а вл е н и е то “
(Forecasting, Planning, and Budgeting in Business
Management). В него Уайт от стоява
първостепенното значение на планирането:
„… най-значимата отличителна черта на научния
мениджмънт е планирането. Основна цел и краен
резулт ат на експериментите на Тейлър (с
разкрояването на метали) беше едно по-добро
планиране. Планирането, основано на научни
прогнози, беше усъвършенствано усърдно от
производствените отдели. А останалите отдели,
осъзнали колко ценно е то, побързаха да последват
примера.“ 35
35
White, P., „Forecasting, Planning and Budgeting in Business
Management”, McGraw Hill, New York, 1926, с. v.
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Внимание заслужава анализът на връзката
между планирането в бизнес организацията и
нейния маркетинг, който Пърсивал Уайт
предлага. Той отстоява тезата, че маркетингът
„все повече се превръща в прогностична
функция“, защото „всеки бизнес трябва да има
количествена оценка на бъдещите продажби,
които да служат за база при вземането на
решения относно производството и покупките
(снабдяването – бел. Хр. К.)“, а тези оценки от
своя страна „трябва да се основават на
36
изследване на пазарите“ . От друга страна Уайт
определя маркетинга като „процес на доставяне
37
на произведените стоки до потребителите“. В
к н и г ат а „ П р о г н о з и р а н е , п л а н и р а н е и
б юд же т и р а н е в б и з н е с у п р а вл е н и е то “
36
37

Пак там, с. 229.
Пак там, с. 229.
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Развитие и достижения на маркетинговата наука в периода 1920-1930 г.
имплицитно е заложена идеята, че маркетингът
е на „входа“ (какво и колко да се произведе?) и на
„ и з хо д а “ н а ф и р м а т а ( д а с е п л а с и р а
произведената продукция).
Гореспоменатите тези на Уайт относно
з н ач е н и е то и р ол я т а н а м а р ке т и н г а и
планирането могат да бъдат оценени като
авангардни за времето си. Тази оценка се
затвърждава от развитието на теорията и
практиката както в контекста на планирането,
така и в контекста на маркетинга.
Интересен факт от автобиографията на
Пърсивал Уайт е дългогодишният му опит в
сферата на пазарните изследвания. Автор е на
трудовете „Пазарни анализи“ (Market Analysis)

и „Рекламни изследвания“ (Advertising
Research), които по-късно ще бъдат окачествени
38
като „фундаментални“ и „новаторски“. Като
член на Съвета за пазарни изследвания,
иницииран и организиран от Даниъл Старч
(Starch, 1986), неговите активни изяви и научни
трудове го нареждат сред пионерите в областта
на маркетинговите изследвания. Заради
приносите си в тази област той е обявен за
„лидер в пазарните изследвания“ (Mark
Tadajewski, Brian Jones, 2012). В Таблица 3 се
резюмирани о сновните схващания за
природата, предназначението и значението на
маркетинговите (пазарните по изказа на Уайт)
изследвания.

Таблица 3 Пърсивал Уайт за пазарните изследвания и пазарните анализи (1926-1927 г.)
Относно природата, предназначението значението на пазарните
изследвания и анализ
“Пазарните изследвания са важни, защото те „индикират изискванията на
потреблението – както реално, така и потенциално“.
“Има проблем с това, че много фирми демонстрират
пренебрежение към изискванията на пазара.”

почти

пълно

“Маркетинговите анализи са ефективни, защото поставят решенията за
разработване на нов продукт например над интуицията на мениджърите и над
прищевките на собствениците. По този начин се намалява рискът от
несъответствие между продукта и потребителските изисквания.”
“Отделът „Пазарни изследвания“ е очите на бизнеса. Той трябва да види дали
политиката на конкурентите се харесва повече на клиентите. Той трябва също
така да открие евентуално потребителско неудовлетворение от компанията,
както и да намери причините за него.
„Трите компонента, които съставят понятието „пазарни изследвания“, са:
„първо, събирането на данни; второ, организацията (систематизацията – бел.
Хр. К.) на тези данни; и трето, съхраняването им във вид, в който могат да се
ползват от другите отдели на компанията и най-вече от Плановия отдел“.
„Прогресивните маркетолози са онези, които обмислят критично бюджета за
лични продажби (за наемане на супер-продавачи) и се стремят да намалят онази
част от него, която се разходва за налагане на продукти, които не отговарят на
изискванията на потребителите. Същевременно те насочват спестените от
лични продажби средства към пазарни изследвания, чрез което привеждат
продуктите си в съответсвие с потребителските изисквания, постигайки по този
начин дълготрайно (конкурентно) предимство, а не временно такова.“
„Основна и перманентна задача на Изследователския отдел е да предоставя на
мениджърите адекватна картина на пазарното статукво.“
„Пазарите могат да се анализират трояко: от гледна точка на икономикса, от
гледна точка на психологията и от гледна точка на статистиката. По този въпрос
Уайт зявява:
(Маркетинговият изследовател – бел. Хр. К.) … трябва да разбира научния
подход, трябва да е изучил добре изследователските техники и трябва да е
овладял на високо ниво три науки (става дума за икономика, психология и
статистика - бел. Хр. К.). В допълнение на това той трябва да има реален
практически опит в сферата на продажбите и рекламата. Трудното намиране на
мъже от подобен калибър е основната пречка пред широкото възприемане на
пазарните изследвания, дори и от компании, които са запознати с потенциалните
предимства на изследванията.“

Източник
White, P., „Scientific marketing management: Its
principles and methods”, Harper & Brothers, New
York,1927, с. 17.
White, P., „Scientific marketing management: Its
principles and methods”, Harper & Brothers, New
York,1927, с. 101.
White, P., „Market Analysis: Its Principles and Methods”,
McGraw-Hill, New York. (1921).
White, P., „Forecasting, Planning and Budgeting in
Business Management”, McGraw Hill, New York, 1926.
White. P., „Advertising Research”, D. Appleton. New
York, 1927.
White, P., „Scientific Marketing Management: Its
Principles and Methods”, Harper & Brothers, New
York,1927, с. 157.
White, P., „Scientific Marketing Management: Its
Principles and Methods”, Harper & Brothers, New
York,1927, с. 143.

White, P., „Scientific Marketing Management: Its
Principles and Methods”, Harper & Brothers, New
York,1927, с. 41.

White, P., „Scientific Marketing Management: Its
Principles and Methods”, Harper & Brothers, New
York,1927, с. 147.

White. P., „Advertising research”, D. Appleton. New
York, 1927, с. 5-6.

38

Fullerton, Р.А., „And How Does It Look in America?": H. F. J.
Kropff's Historic Report on U.S. Marketing, Journal of
Macromarketing, Volume 14, 1994, с. 55.
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Внимателният прочит на трудовете на
Пърсивал Уайт и сравнителният анализ с
трудовете на други автори преди и след него
п о к а з в а т, ч е г е н е з и с ъ т н а е т и ч н а т а
маркетингова концепция може да се търси в
периода 1920-1930 г. Разбира се, до края на 60-те
и началото на 70-те тази концепция почти ще
изпадне в забвение, за да се прероди отново чрез
острите критики към маркетинга заради
неговата крайно меркантилна ориентация.
Необходимо е да се признае обаче, че
Пърсивал Уайт не е единственият, който
отстоява тезата за необходимостта от една поетична ориентация на маркетинга. През 20те
години на ХХ век подобни идеи все пак се
срещат 3 9 , но не толкова систематично и
обосновано развити, колкото в трудовете на
Уайт. В тази връзка сме склонни изцяло да
подкрепим мнението на Тадажевски и Джоунс40,
че „дебатите около маркетинговата концепция
не започват през 50те и 60те години на 20ти век“,
както по принцип се смята, а много по-рано.
Корените на тези дебати де факто могат да бъдат
проследени до 20те години и могат да бъдат
открити в трудовете на Пърсивал Уайт и на
някои от съвременниците му.
39

През 1920 г. Карсън Дънкан стига до извода, че „Всяка бизнес
организация преминава в своето развитие през етап на
приложение на неетични бизнес методи“, Duncan, C. S.,
„Marketing: Its Problems and Methods”, D. Appleton & Company,
New York, 1920, с.146 (Вж. също така с. 148, 363, 370, 381, 470471, 485), https://archive.org/details/marketingitsprob00duncrich,
(06/09/2015); През 1922 г. Фред Кларк класифицира неетичните
бизнес практики. Вж. Clark, F., „Principles of Marketing”,
Macmillan Coмpany, New York, 1922, с. 261, 471-472,
https://archive.org/details/cu31924073919379, (06/09/2015). През
1926 г. Пол Конвърс критикува неетичната политика на
търговците на дребно и особено на веригите за търговия на
дребно. Вж. Converse, P. D., „Marketing: Methods and Policies”,
Prentice-Hall, New York, 1921, с. 261, 521, 553,
https://archive.org/details/cu31924014038487, (06/09/2015); (2ро
изд., 1926 г.). Преди това могат да се срещнат откъслечни
коментари за: връзката между бизнес етиката и рентабилността
(Butler, R.S., „Marketing and Merchandising” , Modern Business,
Volume 5, New York, 1918, с, 338,
https://archive.org/details/marketingmerchan00butlrich,
(06/09/2015); )); за връзката между общественото мнение
(репутацията на компанията) и нейната етика (Shaw, A. W.,
„Some Problems of Market Distribution”, Cambridge, Harvard
University Press, 1915, с. 34, 64-65,
https://archive.org/details/someproblemsinma00shawiala
(06/09/2015)); както и догадки за разработване на етичен кодекс
на рекламата (Cherington, P.T., „Advertising As a Business Force”,
Garden City, Doubleday, Page & Co., N.Y., 1913, с. 555,
https://archive.org/details/advertisingasbus00cher, (06/09/2015))
40
Tadajewski, М., Jones, D.G.B., „Scientific Marketing
Management and the Emergence of the Ethical Marketing Concept”,
Journal of Marketing Management, Vol. 28, No. 1–2, 2012, February,
с. 37–61.
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2.3.2 Социалната критика на разходите за
маркетинг на Флойд Воън
Флойд Воън (Floyd Vaughan) е друг автор от
20те години на ХХ век, който анализира
маркетинга от социална (по неговият изказ –
„обществена“) гледна точка. В труда си
„Маркетинг и реклама: икономическа оценка“
(Marketing and Advertising: An Economic
Appraisal) той подлага на критика разходите за
маркетинг и най-вече тези за реклама. Подобно
на Пърсивал Уайт, неговият труд е нетипичен за
времето си (1920-1930 г.). В него Флойд Вон
целенасочено и относително аргументирано
измества фокуса на анализа от
„индивидуалистичната гледна точка, която е
типична за трактатите по маркетинг и реклама“
върху „социалната или обществената оценка на
маркетинга и рекламата“. 4 1 Според него
„индивидуалистичната гледна точка“ далеч не е
достатъчна за извършването на комплексен
анализ понеже тя „влиза в конфликт с
общественото благосъстояние“.
Основните критики на Воън са свързани с
повишените разходи за маркетинг, и най-вече на
онези от тях, които водят до „разточителни и
вредни бизнес практики”. Той стига още подалеч като предлага маркетинговите разходи да
се задържат на едно по-ниско ниво чрез
намаляване на продуктовия асортимент, нивото
на обслужване и усилията за подобряване на
външния вид на продуктите. В идеите на Воън се
включват още: установяване на по-близки
взаимоотношения между производители и
потребители и поставяне на акцент най-вече
върху функциите, а не върху посредниците. По
отношение на рекламата той препоръчва „помалко реклама, но по-добра“ 42. Според Воън
рекламата (през 20те години на 20ти век) има
„едва доловим вулгарен нюанс“ (в смисъл на
сексуални апели – Хр. К.) и не винаги може да й
43
се вярва .

41

Vaughan, F., „Marketing and Advertising”, Princeton University
Press, Princeton, New Jersy, 1928,
https://archive.org/details/marketingadverti00vaug , (05/09/2015),
с. vii-viii.
42
Vaughan, F., „Marketing and Advertising”, Princeton University
Press, Princeton, New Jersy, 1928,
https://archive.org/details/marketingadverti00vaug , (05/09/2015),
с. 222.
43
Пак там, с. 225-227.
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Развитие и достижения на маркетинговата наука в периода 1920-1930 г.
Идеите на Воън срещат критики, които се
свеждат до това, че той анализира „разходите
(costs), но не и ценността (value)” и че възприема
„една консервативна, а не прогресивна гледна
44
точка“ . Независимо от критиките към труда на
Флойд Вон, той си остава един от ранните
а н а л и з и н а о б щ е с т в е н и т е „ з а г уб и “ от
маркетинга и една от първите крачки по посока
на концепцията за социалния маркетинг (която
щ е с е р а з в и е н а п ъ л н о с л е д н я ко л ко
десетилетия).
2.3.3 Маркетингът през призмата на
класическата икономическа доктрина в
анализите на Уилям Мориарти
Един нетипичен за периода 1920-1930 г. труд
е „Икономикс на маркетинга и рекламата” (The
Economics of Marketing and Advertising) на
Уилям Мориарти (William Moriarty). В
началото на 21 век той е оценен като „един от
най-интересните и най-успешните по
отношение на синтеза (между класическата
икономическа теория и маркетинга – бел. Хр.
45
К.)“ . Основната теза в този труд е, че
маркетингът е продължение на икономическата
теория. В хода на анализа си Мориарти стига до
икономическите корени на производството и
потреблението, както и на връзката между тях,
която всъщност се реализира чрез процеса на
размяна. Именно управлението на този
процес на размяна Мориарти нарича
маркетинг.
Той се обръща към проучване на вътрешните
взаимовръзки в системата на маркетинга. Така
например, анализирайки развитието на
рекламата в онези години, той изследва нейното
вл и я н и е въ р ху р е ш е н и я т а , с въ р з а н и с
продуктовата политика и с някои други аспекти
на маркетинга. Необходимо е да се отбележи, че
нивото на аналитичност в труда на Мориарти е
относително високо (за времето си) – в него са
п р ед с т а ве н и н я ко и в р ъ з к и м е ж д у
маркетинговите елементи, но също така се
търси и отговор на въпроса „Защо възникват
тези връзки?“.
В труда на Мориарти може да се намери един
от първите зародиши (ако не и първият) на
идеята за вътрешния маркетинг. В хода на
44

Bartels, 1988, с. 151)
Witzel, M., „Marketing”, Thoemmes Press (Foundations of
Modern Management), 2000, Bristol, UK, с. xxx.
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анализа на рекламата авторът достига до извода,
че тя играе не само важна външна роля
(увеличаване и поддържане на продажбите), но
и важна вът решна т акава (повишаване
ефективността на дейностите вътре във
фирмата).
Сред достойнствата на монографията на
Мориарти е обстойният анализ на ценовата
е л а с т и ч н о с т, ко й т о т о й п р е д с т а в я н а
вниманието на читателя. На неговата основа той
прави пророчески за онова време извод по
отношение на маркетинга, а именно: от един
момент нататък конкурентната борба не би
могла да се води успешно само чрез цените
(ценовата политика). Необходимо е да се
отворят и други фронтове – тези на качеството и
обслужването на клиентите.
Не липсват и критични бележки към труда на
Уилям Мориарти. Според Робърт Бартелс
неговият анализ предлага малка полза „както на
студентите по икономика, така и на тези по
маркетинг по онова време“. „Но при всички
случаи, заключава той“, „това е един потеоретичен подход, който има своето място в
изследването на маркетинга“. (Bartels, 1988, с. ).
2 . 3 . 4 А н а л и зъ т н а м а р кет и н г о в и т е
обединения (cooperatives) в трудовете на Вейл и
Слагсволд
В самия край на десетилетието (1929 г.) на бял
свят се появява един много специфичен труд,
чийто обект на анализ са процесите, които в
съвременната маркетингова терминология са
обозначени като вертикална маркетингова
интеграция и хоризонтална маркетингова
интеграция. Заглавието на този труд е „Пазарна
организация: уводен курс“ (Market Organization:
An Introductory Course)46, а авторите са Ролънд
Вейл (Roland Veile) и Питър Слагсволд (Peter
46
Трудът е замислен като учебник и самото заглавие също
предизвиква подобни асоциации, но те са подвеждащи, защото
аналитичността и приносите в него значително надхвърлят тези
на типичния учебник по маркетинг от онова време.
47
Идеята на маркетинговите кооперативи пронизва имплицитнo,
a на места и експлицитно, почти целия труд. За да се избегне
евентуално объркване, авторите още в началото представят
изчерпателна типология на икономическите кооперативи,
акцентирайки върху разликите между Съветските кооперативи
по онова време и маркетинговите обединения, характерни за
Европейските страни и САЩ. Vaile, R., Slagsvold, „Market
Organization: An Introductory Course”, Ronald Press Company,
New York, 1929, (07/09/2015),
https://archive.org/details/marketorganizati00vail, (05/09/2015), с.
3-16.
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Slagsvold). За разлика от всички останали
трудове в областта на маркетинга до момента,
този е по светен в голяма степен на
маркетинговите обединения, които са наречени
47
кооперативи (cooperatives) . Тази тема е
залегнала и в труда им „Маркетинг” (Marketing),
48
който също е отпечатан през 1929 г.
Въпреки че тези обединения възникват както
в Европа, така и в САЩ още през IX век, Вейл и
Слагсволд за първи път ги анализират
систематично и задълбочено от гледна точка на
маркетинга.49 В хода на анализа са изведени
п р ед и м с т ват а , ко и то т е з и о бед и н е н и я
предоставят на участниците в тях. Откроени са
основните типове обединения от онова време –
кооперативи на земеделски производители,
потребителски кооперативи и търговски
кооперативи (съответно в търговията на дребно
и в т ъ р го в и я т а н а ед р о ) . И з вед е н и с а
механизмите за генериране на маркетингова
мощ чрез създаване на подобни обединения.
Анализът обхваща интеграционните процеси в
САЩ, Германия, Франция, Скандинавските
страни, Швейцария, Финландия, Полша и
Белгия.
Ако трябва да се оцени значението на труда на
Вейл и Слагсволд, би трябвало да се подчертае,
че в него са положени основите на научния
анализ на маркетинговите интеграционни
процеси. По-късно тези процеси ще наберат
скорост в стопанската практика на почти всички
страни. Научното им изследване – също.
„Кооперативите“ на Вейл и Слагсволд ще бъдат
наименувани хоризонтални и вертикални
маркетингови системи. И в крайна сметка
изводите и обобщенията от подобен тип анализи
ще станат неизменна част от съвременните
книги по „Маркетинг“ и о собено по
„Дистрибуционна политика“.50
48
Vaile, R., Slagsvold,, „Marketing”, Ronald Press Company, New
York, preliminary ed., 1929.
49
В интерес на истината могат да се намерят и други публикации
от този период на тема пазарни/маркетингови кооперативи, но те
са със значително по-фрагментарен и по-описателен характер.
Вж. Burton, W., „Extension Work in Cooperative Marketing”, United
States Department of Agriculture, 1929,
https://archive.org/details/extensionworkinc11warb, (07/09/2015);
Christensen, Ch., „Farmers Cooperative Associations in The United
States ” , United States Department of Agriculture , 1929 ,
https://ia601704.us.archive.or g/30/items/farmerscooperati94chri/fa
rmerscoo, (07/09/2015).
50
Една съвременна класификация на маркетинговите
обединения (или на т.нар. вертикални и хоризонтални
маркетингови системи) може да се намери в Катранджиев, Хр.,
„Дистрибуционна политика”, УИ Стопанство,2008г., С., с. 32-39.
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3. Заключителни изводи
Анализът на развитието на маркетинговата
наука в началото на ХХ век показва, че основите
на съвременния маркетинг се поставят в
първото десетилетие на ХХ век в част от
американските университети, където
маркетингът се включва в учебните планове.
Успоредно с този процес тече и друг, който е
свързан с разработване на научния фундамент
на маркетинга – в смисъл на създаване на
базисни маркетингови концепции, формиране
на трите основни научни школи в маркетинга
(функционална, институционална и стокова) и
като цяло – оформянето на една нова наука. До
20те години на ХХ век вече са налице известни
количествени натрупвания под формата на
научни трудове в областта на маркетинга.
Разбира се, идеите към този момент, макар и
ценни, са все още разпокъсани и не са обобщени
в единна и стройна научна теория. През 20те
години еволюцията на маркетинговата наука
преминава в една качествено нова фаза на
развитие. Анализът на това развитие дава
основание да се направят следните основни
заключения:
· На първо място, за този етап от
развитието на маркетинговата теория е
характерно консолидирането на разработените
п р ед и то ва ма р ке т и н го в и п од ход и институционален, функционален и стоков.
· На второ място, през 20те години на ХХ
век е налице една много силна тенденция на
„узряване” на маркетинговата теория, което се
състои в подчертан импулс към създаване на
единна маркетингова теория чрез
формулирането на безспорни „маркетингови
принципи”.
· На трето място, научната мисъл в
сферата на маркетинга от 20те години на ХХ век
се характеризира и с авангардни постижения,
които по онова време не се приемат масово. Тези
п о с т и же н и я с а п о - с ко р о и зол и р а н и от
о сновното направление на развитие на
маркетинговата наука по това време и са дело на
единични изследователи. Техните идеи не се
приемат от стандартната по онова време наука,
но те са толкова значими, че „идват на дневен
ред” десетилетия по-късно. Маркетингови идеи
и разработки, които са изпреварили времето си
са свързани с разбиранията на Пърсивал Уайт за
маркетинговата етика, социалната критика на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Развитие и достижения на маркетинговата наука в периода 1920-1930 г.
маркетинговите разходи в трудвете на Флойд
Воън, значението на вътрешния маркетинг на
Уилям Мориарти, наблюденият а върху
интеграционните процеси в дистрибуционните
канали на Вейл и Слагсволд и др.
В обобщение може да се каже, че периодът
между Първата световна война и Голямата
икономическа криза, който в общи линии
с ъ в п а д а с 2 0 т е год и н и н а Х Х в е к с е
характеризира със значими научни постижения
в областта на маркетинговата наука, която
именно тогава прави сериозна крачка напред в
процеса на превръщането си в единна система.
Голямата икономическа криза (1929-1933)
оказва задържащ ефект върху развитието на
маркетинговата наука и практика. Някои от
научните идеи, покълнали през 20те години на
ХХ век ще намерят своето признание и
доразвитие няколко десетилетия по-късно.
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Сегментация на банковите клиенти: проблеми и маркетингови решения

Сегментация на
банковите клиенти:
проблеми и маркетингови решения
доц. д-р Галина Младенова
УНСС – София
Пазарната сегментация предоставя на
банковия мениджмънт сериозни възможности
на основата на задълбочено познаване на
клиентските сегменти да се разработят
п одходящи ст р ат ег и и за п о - е фект и в н о
инвестиране.
Както е известно, пазарното сегментиране
предполага разделяне на пазара на отделни
части, сегменти, характеризиращи се както чрез
спецификата на търсенето на потребителите,
така и чрез спецификата на предлагането. Целта
на сегментирането е да се определи
отношението на отделните групи от
потребители към конкретен продукт или услуга.
Благодарение на подобно разделяне на пазара на
сегменти финансовите институции получават
възможност да регулират предлагането на
услуги в съответствие с потребителите от
настоящите и потенциалните пазари и да
разработват дългосрочни пазарни стратегии.
Пазарното сегментиране означава анализ на
пазарното търсене и диференциране на
отделните групи потребители въз основа на
предварително избрани критерии. То има важен
принос в маркетинговото управление, тъй като
помага точно и ясно да се определи пазарната
"мишена" и да се формулират маркетинговите
цели и начини и ресурси за постигането им.
Неслучайно в научната литература пазарното
сегментиране се разглежда като „крайъгълен
камък“ на маркетинговото управление.
Ползите от добре извършеното пазарно
сегментиране могат да се открият в следните
области:
R Създават се условия за по-задълбочено
вникване и разбиране на специфичните
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изисквания на банковите клиенти, за по-добра
оценка на възможностите и заплахите, пред
които се изправя банковата институция в даден
по-тесен пазарен сегмент, което от своя страна
води до укрепване и засилване на нейните
позиции в дадения сегмент и до повишаване на
ефективността на маркетинговата й дейност.
R Създават се условия за осъществяване на
мониторинг върху поведението на клиентите с
цел предлагане на най-подходящи оферти,
осъществяване на кръстосани и нарастващи
продажби (cross-selling и up-selling) и
оптимизиране на печалбата по сегменти.
R Създават се условия за намаляване на
заплахата от конкурентни атаки и от разклащане
позициите на институцията на дадения пазар,
тъй като в резултат на специалното внимание
към потребностите на клиентите в пазарния
сегмент се повишава равнището на задържане.
R Създават се условия за оптимизиране на
стратегиите за съществуващите и новите
продукти (продуктови линии) и за рационалното
разпределение на ресурсите между тях.
R Създават се условия за „израстване“ на
клиентите, т.е. увеличаване на рентабилността и
придвижването им по сегментационната
„стълбица“ и др.
Сегментирането на пазара е сложен и
трудоемък процес, изискващ както знания и
умения, така и опит при продажбата на
финансовите продукти, “пазарен усет” и
интуиция. Целта на сегментирането е не да се
определят някакви групи от потребители на
д а д е н п а з а р , а в т ъ р с е н е то н а т а к и ва
потребители, които предявяват или могат да
предявят съще ствено различаващи се
изисквания към финансовите услуги. Грешно би
било, ако сегментирането на пазара се сведе до
обикновен логически и статистически анализ на
отделните групи от потребители, без да се търси
практическия резултат при продажбата на
финансовите услуги. Сегментирането не бива
също така да се разглежда като еднократно
действие, а като постоянен процес, предвид
това, че пазарната ситуация се променя
непрекъснато, променят се потребностите и
поведението на клиентите, променят се и самите
банкови услуги.
В днешно време сегментирането на банковия
пазар е не само един от инструментите на
маркетинга, то се превръща в ключов стратегически фактор за постигане на бизнес
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успех. По думите на топ мениджър на една от
петте най-големи финансови компании в САЩ,
„резултатите от сегментирането се използват от
всички поделения на нашата компания;
сегментацията е ключов елемент за повечето от
тях”(Gamble and others, 2005).
В маркетинговата теория има разработени
р а з л и ч н и м е тод и к и з а р а зд е л я н е то н а
потребителите в групи, които изглеждат
логични и обосновани. По-трудно обаче е
реалното приложение на тези методики в
практикат а и вземането на грамотни
маркетингови решения въз основа на тях.
За да „заработи” пазарното сегментиране, на
първо място е необходимо използваният
сегментационен подход да бъде интегриран в
цялостната маркетингова дейност. Практиката
показва, че най-често сегментирането се
използва единствено за „настройване” на
маркетинговите комуникации. Но ако искаме да
с е гм е н т и р а м е с во и т е к л и е н т и и д а с и
взаимодействаме с тях по различен начин,
трябва да информираме за това всички в
компанията и да променим стила на работа в
различните области – клиентско обслужване,
разработване на нови продукти, управление на
продуктовия портфейл и т.н. Следователно,
сегментирането трябва да се отрази (да засегне)
цялостната структура на компанията.
От друга страна, сегментирането подпомага
процеса на определяне на самия бизнес на
компанията и на това, каква изгода да се извлече
от този бизнес и как тази изгода да се разпредели
между различните клиентски групи. Наглед
простата идея на Уендъл Смит: разделете
вашите клиенти на отделни категории и
взаимодействайте с тях по различен начин, при
практическото си реализиране се оказва доста
сложна и предизвикателна.
Кои са онези най-съществени проблеми,
които възникват в процеса на
сегментирането на банковия пазар?
·
Недостатъци на груповото (пакетното) и
на демографското сегментиране
Традиционното разбиране за
сегментирането е формирано във времето,
когато компаниите са били неспособни (поради
л и п с а т а н а п о д хо д я щ и т е х н о л о г и и и
възможности за управление на бази от данни за
клиентите) да разработят ефективен начин за
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обвързване на сегментацията с управлението на
маркетинговите канали. Поради това повечето
компании години наред прилагат групово
сегментиране, основаващо се на такива методи
за маркетингови изследвания и офлайн анализ
на клиентските бази от данни, които в момента
на своето извършване вече са остарели. В
практически аспект това означава, че голяма
част от клиентите, в резултат на общия характер
на сегментирането и „задържането” във
времето, получават неадекватно предложение, в
т.ч. недо ст атъчно действено рекламно
послание, недостатъчно навременно, по
несъответстващ им канал, без право да подберат
начин за доставка и т.н.
В резултат на груповото сегментиране
управлението на взаимоотношеният а с
клиентите е слабо и недостатъчно ефективно.
Наред с това прилагането на подобен подход в
днешно време може да доведе до разрушаване
на бранда – както е ясно брандът е не само и не
толкова продукт, той е опит и отношение. Той е
свързан с определено изживяване, която
клиентът очаква да получи във всяка точка на
контакт с институцията. В този смисъл
груповата сегментация губи своето значение –
тя трябва най-малкото да е съчетана с
качествено управление на данните преди
ко н т а кт а и с т ех н и я с и с т е м е н а н а л и з .
Аналитичната работа в реално време дава
възможно ст пакетните модели да с е
трансформират и обновяват съществено.
Използваните от съвременните финансови
институции системи, било то във филиалите, в
кол центровете, в информационните центрове,
на уеб страниците и др. предо ставят
информация в реално време за поведението на
клиента и дават възможност да се коригира
актуалността на предложението, то да се
оформи по най-подходящ и навременен начин.
Съвременни проучвания на
сегментационните методи и критерии стигат до
извода за ниската полезност на част от тях, в т.ч.
и демографските, при разработване на пазара.
Независимо от разпространените мнения много
трудно могат да се намерят демографски
различия между хората, които предпочитат и
ползват различни марки в дадена продуктова
категория: не съществува никаква разлика
между използващите Visa и MasterCard, между
притежателите на BMW и Мерцедес и много
други примери. В практиката на българските
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Сегментация на банковите клиенти: проблеми и маркетингови решения
банки потребителите на банкови продукти
традиционно се делят в два основни сегмента:
масов и заможен. В масовия сегмент влизат
основно граждани на възраст 30-49 години,
работещи на пълен работен ден, 58% от които
използват интернет. Значително по-високо е
потреблението на интернет сред спадащите в
заможния сегмент – 92%. Над половината от
спадащите в тази група са управители и
собственици на фирми. Към момента заможният
сегмент обхваща една 6-7% от банковите
клиенти, но е във фокуса на финансовите
институции, тъй като тези клиенти носят 8% поголяма доходност от средния клиент, като често
са личности, формиращи общественото мнение.
Следователно сегментирането на клиентите
по демографски фактор може да се окаже
неефективно и подвеждащо. Хората могат да
купуват един и същ продукт по съвършено
различни причини или да купуват различни
продукти по една и съща причина.
Изхождайки от подобни изводи следва да си
зададем въпроса: струва ли си да вкарваме
целевия си пазар в прекалено тесните рамки,
основани върху демографски анализ, когато
различията между сегментите не са съвсем
ясни? Има ли смисъл да се прилагат сложни
статистически методи за анализ, за да се
достигне до извода, че собствениците на
автомобили най-често са потребители на
застраховка „Гражданска отговорност” или че
някои от тях предпочитат разсроченото й
плащане?
Маркетинговите специалисти трябва да
разберат кои сегментационни критерии могат да
се използват като диференцираща база.
Клиентите, които на пръв поглед изглеждат
еднакви като демографски профил, могат да
демонстрират съвършено различно поведение
при покупка на банкови продукти, т.к.
вътрешните им желания и нагласи могат да се
различават коренно.
Трансформацията към клиентоцентричност
изисква бъдещо развитие на текущите клиенти и
привличане на нови такива. По-доброто
обслужване на клиентите води до увеличаване
на удовлетвореността и лоялността и укрепване
на резултатите. Когато ресурсите са ограничени,
банките дават приоритет на клиентските
сегменти с най-голям потенциал за печалба. Но
не бива да се пренебрегва факта, че голям
потенциал за печалба в дългосрочен план имат и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

по-малки нишови сегменти, които често не са
текущо атрактивни поради малкия си размер.
Добър пример в това отношение е Royal Bank
of Canada (RBC), в която сегментирането се
осъществява на три равнища:
г „Базова сегментация“ – прави се на
основата на демографски критерии, в резултат
на което банката идентифицира пет базови
клиентски сегмента;
г „Стратегическа сегментация“ - прави се на
основата на такива критерии като: рентабилност
на клиентите, рисков профил, клиентска
доживотна стойност;
г „Тактическа сегментация“ – преви се на
основата на такива критерии като: вероятност
за покупка, риск от закриване на сметка /
а н ул и р а н е , ч е с тот а н а и з п ол з ва н е ,
предпочитани канали на обслужване и др.
Това детайлно микросегментиране помага да
се уловят игнорирани преди това сегменти: на
възрастни канадски граждани - пенсионери,
прекарващи зимата във Флорида например.
Именно за този сегмент банката предлага
специално разработени пакетни продукти,
включващи отстъпки в таксите, отстъпки при
пътуване, лесен достъп до канадски фондове по
време на пребиваването в САЩ, консолидирана
проверка на сметки онлайн, възможност за
предоставяне на канадската кредитна история
при ипотеки в САЩ и др. Резултатите от
„прицелването“ на банката в този специфичен
пазар за последните пет години са: удвояване на
продажбите на един клиент, намаляване с 50%
на равнището на напускане, увеличаване на
нетния доход с 75% и др.
· Сегментирането като стратегически фактор
Даже добре направеното сегментиране на
пазара може да бъде безполезно, ако не
съответства на вътрешните компетенции, на
вътрешната организационна структура и на
конкурентните предимства на компанията.
На основата на сегментирането се получава
ясна представа за бизнеса; определят се
пазарите; основните сфери на дейност и
ключовите вътрешни компетенции (Таблица 1.).
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Таблица 1. Сегментиране и стратегия
Основен вид дейност

Стратегия по отношение на основната дейност
Използване на сегментирането при разработване на бизнес стратегията;
Използване на сегментирането при определяне и промяна на създаваната
ценност за клиентите;
Използване на сегментирането при създаване на конкурентни предимства

Стратегически
инициативи

Стратегически инициативи
Използване на сегментирането при разработване на финансовите планове;
Използване на сегментирането при разработване на нови продукти;
Използване на сегментирането при анализа на отделните инициативи

Организационна
структура

Организационна структура
Използване на резултатите от сегментирането и разбирането на
психологията на клиентите за усъвършенстване на организационната
структура с цел подобряване обслужването на клиентите

Действия на пазара

Действия на пазара
Използване на сегментирането за концентриране на вниманието върху
формиране и запазване на клиентската база

Източник: Paul Gamble, A. Tapp, A. Marsella, M. Stone. Marketing Revolution: The Radical New Approach to Transforming
the Business, the Brand and the Bottom Line. Cogan Page, 2005.

· Стойностно-ориентирано сегментиране и
оптимизиране на каналите на взаимодействие
Базите от данни за клиентите позволяват да се
направи пряка връзка между клиентските
сегменти и доходността, т.е. да се използва
стойностно-ориентирано сегментиране.
Според публикация във Форчън (Fortune,
2002, 15 sept.) в клиентската база (типичния
клиентски портфейл) на всяка компания могат
да се различат три групи от потребители:
н е и з год н и , и з год н и , с и л н о и з год н и . В
процентно отношение първата и третата
категория клиенти заемат по около 20% от
портфейла като за различните компании тези
проценти могат да варират. По същество в
з а в и с и м о с т от тя х н ат а „ и з год н о с т ” з а
компанията се получават три сегмента, които
изискват решаването на специфични за всяка
група въпроси:
г „Силно изгодни клиенти”: Какви мерки да
се предприемат, за да се запазят тези клиенти и
да се насърчат към интензивно потребление?
Как могат да се привлекат повече такива
клиенти?
г „Изгодни клиенти”: По какъв начин тези
клиенти да се стимулират да увеличат своята
клиентска активност, т.е. да се държат (да харчат
пари) като най-изгодните клиенти?
г „Неизгодни клиенти”: Какво да се направи,
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за да се намали делът на тези клиенти в общата
клиентска база като едновременно с това се
осигурява тяхното адекватно обслужване?
За да може да се приложи стойностноориентирано сегментиране на първо място
следва да се проследят търговските операции и
на тази о снова да се определят такива
променливи като честота на покупките, време на
о съще ствяване на по следнат а покупка,
„стойно стна” значимо ст на закупените
продукти и др.
Сегментирането, ориентирано към
с то й н о с т т а и м а о щ е ед н о с ъ щ е с т в е н о
предимство: може да се използва като надеждна
база за оптимизация на маркетинговите канали.
За финансовите институции най-добрият
вариант е омниканалната оптимизация, в
резултат на която се освобождават значителни
средства. Клиент на дадена банка може да отиде
в банковия клон, за да обсъди условията на
ипотечния кредит, но да предпочита да прави
месечните си вноски онлайн. Предлагайки
различни възможности, банката е в състояние да
пренасочва клиентите си към нискоразходните
канали за доставка като се ангажира с някои
специални изгоди и повишено качество на
обслужването.
При с егментирането на о сноват а на
стойността могат да се използват (най-често

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Сегментация на банковите клиенти: проблеми и маркетингови решения
комбинирано) различни критерии:
г Поведенчески и демографски особености:
Кои са те? От какво се нуждаят? По какъв начин
действат? Какво купуват? Защо купуват?
г Време: проекция на жизнения цикъл на
клиента; регулярност и честота на покупките;
етап от жизнения цикъл на клиента; избор на
канал.
г Рент абилно ст / доходно ст: дял от
портфейла; разходи на всяка покупка; стойност
на обслужването.
· Сегментиране по критерий „време”

Вс е по-актуално в настоящето ст ава
използването на методики за сегментиране на
пазарите, отчитащи критерия време. Този
критерий е особено подходящ за използване по
отношение на пазарите, на които клиентите
ежегодно или в по-кратки срокове подновяват
своите договори – на пазара на депозитни
(срочни) продукти, автомобилно застраховане и
др.. За много компании променливите, свързани
с фактора време излизат на преден план в
сегментационната работа, т.к. позволяват ясно
да се проследява как се менят клиентите в
течение на времето, а така също – през какви
етапи преминава о съще ствяването на
п о ку п кат а . То ва д а ва въ зм ож н о с т н а
маркетинговите специалисти да съсредоточат
в н и м а н и е т о и п о в л и я в а н е т о с и въ р ху
определени клиенти в подходящия момент и да
п од о б р я т с е г м е н т и р а н е т о , о т ч и т а й к и
допълнителни характеристики на клиентската
база и отговаряйки на допълнителни въпроси:
г Какви характеристики могат да се
използват за разграничаване на сегменти в даден
момент от време?
г Каква е честотата на осъществяване на
покупката?
г Каква е продължителността на срока на
осъществяване на покупките?
г Каква е склонността на клиента към
осъществяване на покупка в даден момент от
време?
г Какви потребности могат да се появят у
клиента и в течение на какъв последващ период
от време?
г По какъв начин потенциалната печалба от
клиента се променя в течение на времето? Може
ли неизгоден в началото клиент да се превърне в
клиент с висока стойност за компанията?

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Сегментирането по критерия време изисква
проследяване и анализ на поведението на
клиента след извършване на първоначалната
покупка от даден доставчик.
В банкирането на дребно приложението на
критерия време в сегментирането на
клиентската база е особено подходящо и може
да става почти в режим на реално време.
Използването на този подход дава по-големи
възможности за кръстосани продажби и за
повишаване на стойностната значимост на
клиентите (повишаване на доходността им).
Необходим е почти ежедневен (ежеседмичен)
анализ на индивидуалните данни за клиентите,
п ол у ч е н и п р и вс я ко в з а и м од е й с т в и е с
институцията и на демографски данни, събрани
или придобити отвън.
О т ка з а н ото п о - го р е с т а ва я с н о , ч е
трудностите в традиционното сегментиране
могат до голяма степен да бъдат преодолени
чрез използване на бази от данни за реалното
поведение на клиентската база. С други думи, не
е необходимо изцяло да се отрича досегашната
практика, да се представят като взаимно
изключващи се „старите” и „новите” методи за
сегментиране. Значително по-голям потенциал
крие съчетаването на данните от класическите
маркетингови изследвания с базите данни,
регистриращи поведението на клиентите.
Как да се използва сегментния анализ при
„настройване“ на маркетинговите решения?
За доказване на значимостта на прилагане на
сегментен анализ при вземане на маркетингови
решения ще използваме резултатите от
глобални проучвания на банковите клиенти.
На базата на глобално проучване сред 32 000
клиенти, осъществено от EY, могат да се
обособят осем потребителски сегмента, за които
е ха р а кт е р н о сход с т во в п о вед е н и е то ,
очакванията и предпочитанията по отношение
на банковите продукти (EY, 2012). Сегментите
варират по своята големина, разполагаеми
активи, склонност към плащане за по-високо
качество (получаване на повече ползи) и др.
Независимо, че в изследването са обхванати
голям брой страни от всички райони на света,
можем да приемем, че идентифицираните
сегменти имат универсален характер, т.к.
„клиентските предпочитания, изисквания и
нагласи не са уникални (специфични) по страни
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и региони“ (EY, 2012). Вариациите за
различните страни са обусловени от различната
степен на важност (ранжиране) на отделните
сегменти, което е повлияно от такива фактори
като: икономически, политически, регулация и
стабилност на банковата система, културни
норми, равнище на технологиите и тяхното
внедряване, доходи и благосъстояние.

На базата на такива сегментационни
критерии като: ползвани банкови продукти;
предпочитани канали; нагласи; причини и
равнище на доверие; доходи и активи са
формирани осем сегмента. Общите
демографски и поведенчески характеристики на
всеки сегмент са представени в таблица 2.

Таблица 2. Клиентски сегменти в банкирането на дребно: характеристики и поведение
СЕГМЕНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОВЕДЕНИЕ

Безразлични

Възрастни
Нискообразовани
Ограничени финансови
средства

Балансирани

Скромни
активи,
релативни на доходите им

Търсещи
сигурност

По-млади
Нискообразовани
С ограничени доходи и
спестявания

Глобални
новопривлечени

Млади
Високообразовани
Относително невисоки
доходи на домакинството
и спестявания, съобразно
доходите

Неудачни и
ретроградни

Възрастни
Необразовани
С ниски доходи на
домакинствата и ниски
финансови възможности

Ниска поддръжка и доверие в основния доставчик на
финансови услуги (PFSP)
Ниска мобилност – ниска вероятност за откриване/закриване
на сметки
o Ценят удобството (някои он-лайн услуги; АТМ/ клонов
достъп)
o Ниска мобилност - рядко откриване / закриване на сметки
o Ценят удобството на он-лайн банкирането
o Ценят различните аспекти на взаимоотношението,
предлагани от традиционните банки
o Ценят прозрачността на таксите
o Ценят помощта при решаване на проблеми
o Най-вероятно имат доверие и поддържат своята банка, но
имат относително малко портфолио от банкови продукти
o Ценят конфиденциалността по отношение на персонална и
финансова информация
o Ценят прозрачност на таксите
o Ясно изразено предпочитание към използване на клоновата
мрежа за повечето банкови услуги
„Тежки“ потребители на нови технологии
Високо доверие и поддръжка на основния доставчик на
финансови услуги (PFSP)
Висока мобилност - на второ място по откриване / закриване
на сметки
Възприемчиви за новости, вкл. по-широк набор от канали и
новонавлизащи на банковия пазар, предлагащи нови
възможности
Възприемат банките като слабо диференцирани в сравнение
с алтернативни доставчици
Най-ниски равнища на доверие и поддръжка на основния
доставчик на финансови услуги (PFSP)
Най-критични по отношение на своя основен доставчик на
финансови услуги и към банковия сектор като цяло
Най-редки потребители както на клонова мрежа, така и на
отдалечен достъп
Най-слабо мобилни, т.к. считат, че всички доставчици са
еднакви
Високо разпространение на оплаквания, най-често свързани
с неочаквани такси или ниска степен на разрешаване на
проблемите
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Елит

Относително възрастни
Високообразовани
С високи доходи на
домакинствата и активи

Високи равнища на доверие и поддръжка на основния
доставчик на финансови услуги (PFSP)
На второ място по брой на банковите продукти, които
ползват
Тежки потребители на он-лайн каналите
Ценят използването на средства за лично управление на
финансите си
Осъществяват он-лайн проучвания

Традиционал
исти

По-ниско образовани
С ограничени доходи

Най-малък брой на потребяваните банкови продукти, но
склонни към по-висока ангажираност при изгодни оферти
Предпочитани канали за отдалечено банкиране, но също така
– клонова мрежа
Използват АТМ най-редовно (всяка седмица)
Ценят награждането на лоялността

Издигащи се
новатори

Млади
Високообразовани
Високи
доходи
на
домакинствата
и
инвестиционни активи

Най-високо доверие и поддръжка на основния доставчик на
финансови услуги (PFSP)
Възприемат банките като слабо диференцирани от други
алтернативни небанкови доставчици
Ползват най-много продукти
Силно мобилни - най-активни в откриване и закриване на
сметки
Най-вероятно да чувстват проблеми, изискващи помощ - с
най-висока възвръщаемост, ако решението на проблема е
удовлетворяващо ги
Ценят финансовите съвети както персонално, така и по
телефона, видео-чат или чрез самообслужване

Източник: EY Global Consumer Banking Survey 2012: Winning through Customer Experience

За вземане на подходящи маркетингови
решения е необходимо по-задълбочено да се
вникне в характеристиките и поведението на
всеки един от идентифицираните сегменти.
Социодемографския профил
Относително най-многоброен е сегментът
„Търсещи сигурност“ (22%), следван от
„Традиционалисти“ (15%), „Безразлични“
(14%), „Новопривлечени“ (12%), „Елит“ (11%),
„ Б а л а н с и р а н и “ ( 1 0 % ) , „ Н е уд ач н и и
ретроградни“ (10%) и „Издигащи се новатори“
(6%).
В шест от идентифицираните сегменти
относителният дял на мъжете е по-голям от този
на жените – разликата е най-съществена в
сегмент „Елит“, в който мъжете съставляват
57%, а жените – съответно 43% от числеността.
Само в сегментите „Традиционалисти“ и
„Безразлични“ относителният дял на жените е
по-голям от този на мъжете. Тази констатация
още веднъж показва, че мъжете са по-активната
част от банковите клиенти и аргументира
н е о бход и м о с т т а т ъ р го вс к и т е б а н к и д а
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интензифицират усилията си по привличане и
задържане на жените като свои клиенти.
„Най-млади“ са сегментите „Издигащи се
новатори“, „Новопривлечени“ и „Търсещи
сигурност“. Именно в тези сегменти са
клиентите, които в близко бъдеще ще формират
основната клиентска база и поради това следва
да се прилагат всички усилия за тяхното
задържане и развитие.
Най-висок е делът на високообразованите
клиенти в сегмент „Издигащи се новатори“
(80%), следван от сегмент „Новопривлечени“
(75%) и сегмент „Елит“ (70%). С най-ниско
образование са клиентите в сегменти „Неудачни
и ретроградни“, „Безразлични“, „Търсещи
сигурност“ и „Традиционалисти“.
По критерий „доход на домакинствата“
водещата позиция се заема от клиентите в
сегмент „Издигащи се новатори“, следвани от
сегмент „Елит“ и „Балансирани“. Най-ниски
доходи на домакинствата са характерни за
сегментите „Традиционалисти“, „Търсещи
сигурност“ и „Неудачни и ретроградни“.
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Мобилност на банковите клиенти
Опитът от използването на банкови продукти
и услуги в ежедневното рутинно поведение и
взаимодействието между клиентите им помага
да формират информирано мнение и на тази
основа – да се сменят използваните продукти и
обслужващите финансови институции.
Анализът на данните от изследването
показва, че в посочените сегменти се наблюдава
известно сходство в поведението, но наред с
това ясно се вижда, че клиентите в сегмент
„Издигащите се новатори“ и „Елит“ са
относително по-активни в откриването и
закриването на сметки и в постоянното търсене
на най-добри продукти – те ползват най-широк
кръг от банкови продукти (и като количество, и
като сложност и риск). Поради тази причина
поведенческите модели в тези два сегмента са в
най-висока степен сходни. Противоположно на
тях, само половината от клиентите, попадащи в
сегментите „Безразлични“ и „Неудачни и
ретроградни“ са правили някакви „движения“ в
тази посока. Това не е изненадващо като се има
предвид тяхната инерция и споделяното мнение,
че при банките липсва диференциация (всички
си приличат).
Сравнявайки банковите институции и
небанковите такива, в най-голяма степен са
склонни да „изневерят“ на банките си
„Издигащи се новатори“ и „Новоприсъединили
се“. Клиентите в сегмент „Елит“ възприемат
банките като различаващи се от небанковите
конкуренти, но едновременно с това считат, че
предимството им при намиране на нови начини
за по-добро управление на клиентските
потребности е твърде малко. Имайки предвид
високата честота на използване на отдалечено
банкиране, банките биха могли да ги задържат,
усъвършенствайки тези възможности. Същото е
валидно и за „Издигащите се новатори“.
Следователно иновативните подходи, чрез
които се увеличава удобството за клиентите от
тези сегменти може да се „откупи“ във всички
сегменти и да позволи по-добро управление на
разходите.
Доверие в банковата институция
Р а в н и щ ат а н а д о в е р и е в б а н ко в ат а
институция са най-високи в сегмент „Издигащи
се новатори“ и „Новоприсъединили се“. Именно
клиентите, попадащи в тези сегменти, могат да
бъ д ат и з п о л з в а н и з а п о в л и я в а н е ч р е з
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разпространение на позитивни мнения и
препоръки. Наред с това именно при тях се
отчита и най-високо равнище на използване на
дигитални канали за отдалечен достъп при
ползване на банковите продукти. 75% от
„Издигащи се новатори“ ползват дигитални
канали при средно равнище от 48%.
Отдалеченото банкиране вече се превръща в
ежедневна практика – 48% средно използват
АТМ, он-лайн/ интернет или мобилни канали
поне веднъж седмично, стигайки до 75% в
отделни сегменти. Едно от най-важните
изисквания, което е валидно за всички сегменти,
е сигурност на каналите: безопасността за
личната информация и защитата на финансовата
информация се превръщат във водещи атрибути
на избора.
Използване на отдалечено банкиране
Най-ниско равнище на използване на
технологичните канали се наблюдава при
„Традиционалисти“, „Неудачни и ретроградни“,
„Търсещи сигурност“ и „Безразлични“. Сред
предпочитаните технологични канали на първо
м я с то с а о н л а й н / и н т е р н е т ка н а л и т е в
преобладаващат а част от с егментите –
и з к л юч е н и е п р а в я т с а м о с е г м е н т и т е
„Традиционалисти“, „Търсещи сигурност“ и
„Неудачни и ретроградни“, в които найизползваният канал за отдалечен достъп са
АТМ. „Ретроградни“ , които са и най-малко
и з п ол з ва щ и ка н а л и т е с л ед
„Традиционалистите“ използват най-много
АТМ. Сред причините за неизползване на
дигиталните канали се декларират: ниска
сигурност, липса на познания за наличните
защити, липса на достъп до подобни канали или
липса на опит.
За вс еки от по сочените с егменти с а
характерни различни приоритети, следователно
разработването на сегментни стратегии изисква
внимание към очакваните ползи,
предпочитанията към каналите, приоритетите,
поведението като цяло. Възможностите,
задвижени от сегментите и съответно –
областите, нуждаещи се от особено внимание от
страна на банковия мениджмънт са:
г Превръщането на банкирането в несложен
и яс ен проце с чре з прозрачно ст в
ценообразуването, опростяване на офертите и
комуникацията, осигуряване на омниканално
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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обслужване.
г Помагане на клиентите да вземат правилни
финансови решения в сложната среда чрез
осигуряване на повече и по-добри съвети и чрез
по-широко използване на данните за клиентите
и на дигиталните канали – „овластяване“ на
клиентите.
г Работа с клиентите при възникване на
п р о бл е м и и п р е в р ъ щ а н е н а б а н ко в и т е
служители в застъпници на клиента чрез
подобряване на възможностите за управление
на клиентските проблеми и оплаквания.

Направените по горе изводи относно ролята
на сегментирането и практическата значимост
на задълбоченото вникване в поведенческите и
отношенческите особености на всеки сегмент се
потвърждават и от изследване, осъществено от
BAI Research (2012). Идентифицирани са пет
сегмента, които обобщено са представени в
таблица 3.

Таблица 3. Клиентски сегменти в банкирането на дребно: характеристики и поведение
СЕГМЕНТИ
Крайни средни

ХАРАКТЕРИСТИКА
Средна
възраст
Над средния
доход

Неангажирани
скептици

Втората
най-стара по
възраст
група
Под средния
доход
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ПОВЕДЕНИЕ

МАРКЕТИНГОВО ПОВЛИЯВАНЕ

Най-големият
сегмент по своя размер
- включва почти 40%
от банковата клиентела на големите банки.
Най-малко доволни
от
своя
основен
финансов доставчик и
най-объркани по отношение на банковите
такси.
Посещават
клоновете най-рядко
от всички останали
сегменти
Най-склонни
да
плащат на някой друг
да се справя с техните
финанси

Осигуряване
на
последователни и ясни
маркетингови
послания, включително
оповестяване
на
ценова
информация
може да резонира с
този сегмент.

Като цяло в наймалка
степен
са
удовлетворени
от
финансовите услуги и
от
основния
си
финансов доставчик
Най-малко
вероятни потребители
на финансови услуги,
и в частност на
мобилни такива
Най-ниска степен
на месечна употреба
на повечето канали и
на отдалечен достъп
Висока
концентрация на сметки в
други
финансови
институции, включително в
брокерски
фирми
и
други
нетрадиционни
доставчици

Отворени са за други
финансови
институции,
които
могат да
примамят
недоволните
потребителите от този
сегмент с продукти с
аналогични цени и
подобрено обслужване
на клиентите.

Биха останали в
основната си институция срещу финансови стимули – 57%
Биха останали в
основната си институция срещу подходящи продукти – 51%
Познават
предлаганите от основната
институция такси –
18%
Активно са въвлечени в управление на
ежедневните
си
финанси – 44%
Предпочитания към
он-лайн
канали
и
канали
на
самообслужване – 26%
Биха останали в
основната си институция срещу финансови стимули – 8%
Биха останали в
основната си институция срещу подходящи продукти - 8%
Познават
предлаганите от основната
институция такси –
9%
Активно въвлечени
в
управление
на
ежедневните финанси
– 14%
Предпочитания към
он-лайн
канали
и
канали
на
самообслужване – 9%
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Найвъзрастната
група

Доволни
традиционалисти

Около
средния
доход

Борещи
техничари

се

Наймладата
група
Най-ниски
доходи
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Като цяло доволни
от
основната
си
финансова институция
Най-нисък „дял от
портфейла“ на тяхната
основна
финансова
институция
Най-малко вероятно
да
консолидират
своите продукти в една
финансова институция
Най-малко вероятно
да се възползват от
онлайн, мобилни или
дебитни услуги
Второ място по
депозитен потенциал
на едно домакинство очакват
голямо
разнообразие
на
предлаганите продукти
На второ място по
най-висока степен на
концентрация
в
групата на малките
общински банки
На второ място по
най-ниска
концентрация в големи
национални банки
Възприемчиви към
финансови
институции,
които
активно
упражняват
своята
дейност
с
примамливи оферти по-голяма активност и
предлагане
на
финансови решения
Сред
найвероятните
потребители
на
онлайн, мобилни и
дебитни
услуги
–
склонни са да ги
използват често
Независимо,
че
имат ниски салда по
депозити, имат найголям
„дял
от
портфейла“
в
основната финансова
институция
Потребителите са в
такъв етап от живота
си, в който общите
приходи
на
домакинство са ниски
и е нисък техният
депозитен потенциал

Това
е
привлекателен сегмент,
тъй като клиентите в
него притежават висок
потенциал
за
привлечени средства и
най-високите
инвестиционни
баланси
Разработването
на
широка
продуктова
гама за задоволяване
на тези потребители
биха могли да повишат
„дела
им
от
портфейла“
и
приходите, които да се
генерират от тях

Биха останали в
основната
си
институция
срещу
финансови стимули –
13%
Биха останали в
основната
си
институция
срещу
подходящи продукти
– 17%
Познават
предлаганите
от
основната институция
такси – 92%
Активно въвлечени
в
управление
на
ежедневните финанси
– 83%
Предпочитания към
он-лайн канали и
канали
на
самообслужване
–
27%

Възприемчивостта на
тези потребители към
новостите, съчетано с
техните баланси по
всички
продукти,
прави
сегмента
привлекателен
за
обслужване.

Биха останали в
основната
си
институция
срещу
финансови стимули83%
Биха останали в
основната
си
институция
срещу
подходящи продукти 74%
Познават
предлаганите
от
основната институция
такси – 54%
Активно въвлечени
в
управление
на
ежедневните финанси
– 92%
Предпочитания към
он-лайн канали и
канали
на
самообслужване
–
64%

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Сегментация на банковите клиенти: проблеми и маркетингови решения
Взискателни
опортюнисти

Около
средна
възраст
С
найвисоки
доходи

Тези потребители
заявяват
най-висока
удовлетвореност
от
своята
основна
финансова институция
Сходно
на
„Борещите
се
техничари“,
те
са
много възприемчиви
към
примамливи
оферти
на
финансовите
институции
Добре
са
осведомени
за
банковия свят и вземат
решения
относно
своите финанси
Използването
на
напредничави мобилни
и дебитни услуги е повисоко, отколкото в
останалите сегменти
Най-висок
общ
депозитен потенциал

Сегмент с голям
потенциал
–
предоставяне
на
подходящи
инструменти
и
иновативни продукти
Услуги
и
инструменти,
помагащи
им
да
управляват
собствените
си
финанси
самостоятелно

Биха останали в
основната
си
институция
срещу
финансови стимули –
82%
Биха останали в
основната
си
институция
срещу
подходящи продукти
– 86%
Познават
предлаганите
от
основната институция
такси – 100%
Активно въвлечени
в
управление
на
ежедневните финанси
– 99%
Предпочитания към
он-лайн канали и
канали
на
самообслужване
–
55%

Източник: BAI Research. The New Banking Consumer: 5 Core Segments and How to Reach Them, BASED ON INSIGHTS FROM
BAI Research Study: The New Dynamics of Consumer Banking Relationships, March 2012

Анализирайки данните от изследването,
стигаме до заключението, че най-високо
равнище на удовлетвореност от основния си
доставчик на финансови услуги декларират
сегментите „Взискателни опортюнисти“ и
„Доволни традиционалисти“. Обратно на тях,
„Крайните средни“ и „Неангажирани скептици“
декларират удовлетвореност, която е под
средната (62%). Това рефлектира върху
склонността за препоръчване на основния
финансов доставчик – очаквано посочилите
високи нива на удовлетвореност заявяват
готовност да препоръчат обслужващата ги
институция на други.
Важно при планиране на маркетинговите
дейности е да се има предвид, че едно от
изискванията, което е от висока значимост за
трите най-привлекателни сегмента
(„Взискателни опортюнисти“, „Борещи се
техничари“ и „Доволни традиционалисти“) е
осигуряването на подходящи специалисти за
о бсъ ж дан е н а ф и н ан со в и т е и м н уж ди .
По срещането на това очакване би дало
възможност на банките да постигнат органичен
растеж.
На базата на сегментния анализ могат да се
направят препоръки за „настройване“ на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

маркетинговите действия по сегменти.
Крайни средни
Т ъ й като то з и с е гм е н т е н а й - м а л ко
удовлетворен от основната си финансова
институция, по-активната финансова помощ
може да се окаже неприемлива и дори да
предизвика обратен ефект. Акцентът следва да е
върху маркетинговите комуникации: регулярни
и лесно разбираеми маркетингови послания;
комуникации, особено относно таксите и
процентите, могат да подобрят клиентската
удовлетвореност.
Неангажирани скептици
При планиране на маркетинговите действия в
този сегмент следва да се имат предвид ниските
нива на удовлетвореност от всички аспекти на
клиентско обслужване в основната финансова
институция. Високата степен на използване на
небанкови финансови до ст авчици дава
възможност на тези доставчици да постигнат
по-голям дял от портфейла на клиентите чрез
предлагане на оферти на сходни ценови
равнища, но с добавяне на по-добро клиентско
обслужване. Поради високата възраст на
клиентите в този сегмент продуктите могат да се
предлагат като се акцентира върху ниския риск.
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Доволни традиционалисти
Тази група е трудна за повлияване поради
ниската възприемчивост на финансови оферти и
на напредничави технологии в съчетание с
нисък депозитен дял от портфейла. Въпреки
това сегментът е привлекателен поради
наличието на голям депозитен потенциал на
едно домакинство и най-високи инвестиционни
баланси. Следователно създаването на широк
кръг от продукти за този сегмент може да се
отрази положително върху доходите и дела от
портфейла, които генерира институцията.
Вниманието им може да бъде привлечено от
продукти и услуги, които управляват паричните
потоци с минимален риск.
Борещи се техничари
Следва да се отчита, че тази група е с нисък
депозитен потенциал и силна чувствителност
към цените, но е силно отворена и разбираща от
нови технологии. При възможност е необходимо
да се въвличат в технологичните иновации и в
активности в социалните медии. Поради това, че
са най-младият сегмент, включването във
всички аспекти на банкирането в този ранен
етап и задържането им е важно, т.к. с времето те
„израстват“ в други по-привлекателни
сегменти.
Взискателни опортюнисти
Сегмент с най-висок потенциал, което налага
банките да отделят специално внимание и да
предлагат превъзхождащо обслужване на
клиентите от този сегмент. Необходимо е да се
предоставят всички релативни инструменти (в
т.ч. за он-лайн финансово планиране и
мениджмънт на инве стициите) и други
иновативни продукти, които да позволяват на
клиентите самостоятелно да управляват своите
ф и н а н с и . П о р а д и в и с о кат а ф и н а н с о ва
осведоменост, тези клиенти се нуждаят от
яснота за продуктовите атрибути и такси.
Поради това, че този сегмент е в най-голяма
степен склонен да консолидира своите
финансови продукти в една финансова
институция, е подходящо формирането на
пакетни продукти с подходящи „награди“.
От разгледаните по-горе примери става
ясно, че сегментирането и внимателното
„прицелване“ в клиентите е ключов фактор за
постигане на клиентоцентричност в
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банкирането на дребно. Независимо, че всяка
една банка декларира като своя основна ценност
развитието на взаимоотношения с клиентите си,
повечето третират клиентите като набор от
трансакции, като отделни „събития“. Обективът
им е наст ро ен към конкретното
съприкосновение, а фокусът – твърде тесен. В
резултат на това банките имат слаб поглед върху
причините, които действително мотивират
клиентите да купуват техните продукти и
услуги, а още по-малко разполагат информация
за нуждите и желанията им занапред. За да
разберат какво искат клиентите и да увеличават
проникването си на пазара те се ориентират към
разработването и лансирането на множество
нови продукти, опитвайки се да правят
кръстосани продажби, независимо от скъпите
CRM системи, с които разполагат. Истински
клиентоцентричните компании използват
сегментен анализ за формиране на
широкоъгълен поглед върху клиентите си.
„Преодолявайки“ маркетинга, насочен към
отделното събитие и отделната трансакция, те
развиват цялостен и постоянен маркетингов
процес на основата на развиващите се
съобразно жизнения цикъл промени в нуждите
на всеки клиент и използват технологиите, за да
индивидуализират подхода си и да създадат
превъзхождащо клиентско изживяване.
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Изграждане на
бранд лоялност
онлайн
гл. ас. д-р Николай Ванков
УНСС – София
Въведение
За брандинга и колко е важен той за
маркетинговата стратегия на
организацията?
В днешно време брандингът е управленски
п р о ц е с , ч р е з ко й т о о р г а н и з а ц и и т е с е
диференцират помежду си. Чрез този процес,
търговската марка придобива свой собствен
„живот“, има своя собствена идентичност и
характер и до известна степен замества самия
продукт в съзнанието на потребителя. Ето защо
отношенията продукт-потребител трябва да
бъдат разглеждани и в емоционален аспект.
Според проф. Котлър и Форч “брандингът се
отнася до взимането на нещо обикновено и
превръщането му в нещо стойно стно и
1
значимо.”
Брандингът е неразделна част от
съвременния бизнес. Съществуват много и
различни определения за терминът „брандинг“.
Обобщена дефиниция представя брандингът
като процес по изграждането на името, знака,
символа и други компоненти с търговската
м а р к а , ч р е з ко и т о п о т р е б и т е л и т е д а
идентифицират конкретен продукт. В условията
на силна конкуренция, все повече компании
осъзнават нуждата и стойността на брандинга
като процес, който може да увеличи печалбите,
да направи разпознаваем за потребителите
предлаганият продукт, чрез изграждането на
емоционалната връзка „продукт-потребител“.

1

Kotler, P., Pfoertsch, W. B2B Brand Management. Berlin. Springer,
2006, p. 16
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1. Лоялност към бранда
Успехите на една компания зависят главно от
способността й да привлича нови клиенти към
предлаганите от нея бранд или брандове. От
друга страна, важно условие за нейното
оцеляване на пазара са и уменията й да задържи
настоящите клиенти, да ги направи лоялни към
своя бранд. Всяка организация, независимо с
каква дейност се занимава, се стреми да
привлече все повече и по-лоялни потребители. В
с л у ч а я „ п о в е ч е т о к л и е н т и “ о з н ач а в а
у в е л и ч а в а н е н а п р од а ж б и т е с в с и ч к и
произтичащи от това следствия за финансите на
компанията. Придобиването на нови клиенти,
обаче струва пари. Редица изследвания в
областт а показват, че в зависимо ст от
продуктовата категория и ситуацията на пазара,
придобиването на един нов клиент може да
струва на компанията от 7 до 22 пъти повече,
отколкото от това да задържи един настоящ
клиент. По-лоялните клиенти, от друга страна,
означава по-сигурни продажби и
популяризиране на бранда от „уста-на-уста“
(“Word-of-mouth”).
1.1. Какво е лоялност и кои са нейните
измерения?
Лоялността към бранда е обект на множество
маркетингови изследвания и причината за
пораждането на дискусии в научните среди.
Именно чрез тях възникват и въпросите около
темата, като: Каква точно е лоялността? Дали
се появява в сл едствие на опред ел ено
отношение от страна на потребителите
(отношенческа) към даден продукт, дали е
резулт ат от повт арящ о се повед ение
(поведенческа) или комбинация от двете
(поведенческо-отношенческа). Има ли само
един вид лоялност? Има ли връзка между
видовете лоялност и вида на предлаганите
стоки и услуги на даден бранд?
Съществуват множество определения за това
какво представлява лоялно стта. Според
Американската маркетингова асоциация (АМА)
лоялността е „ситуация, в която потребителят
обикновено купува стоките и услугите на един
производител за дълъг период от време, вместо
да ги купува от останалите производители в
2
рамките на категорията“.
2

Dictionary of American Marketing Association. Available at:
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx
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Изграждане на бранд лоялност онлайн
Друго определение и може би една от найчесто срещаните концептуални дефиниции за
това какво е потребителска лоялност е това на
Джейкъби и Честнът, което гласи че лоялността
е „пристрастна поведенческа реакция, изразена
във времето от единица вземаща решения,
отнасяща се до една или повече алтернативни
марки измежду набор от подобни марки, и е
функция на психологични (вземане на решение,
оценяване) процеси“.3
Лоялността към бранда представлява „силно
обвързване за извършване на повторна покупка
на дадена стока/ услуга в бъдещето, като по този
начин се създава предпоставка за повторна
покупка на един и същи бранд/брандове,
независимо ситуационните влияния или
маркетингови усилия, имащи потенциала да
накарат потребителите да преминат от един
продавач на друг“4
Кои са измеренията на лоялността?
Нека да разгледаме видовете измерения на
лоялността възникнали през годините.
г Лоялността, разглеждана като резултат
от повтарящо се действие. През 70 години,
лоялността към бранда в Америка и Западна
Европа е разглеждана само като резултат от
повтарящо се действие. Тя е била представяна
като проста променлива, която е измервала
че стотата на потребителската покупка.
Понастоящем не може и да става дума за
връщане към подобни методи за дефиниране на
лоялността.
г Лоялността, разглеждана като връзка
поведение на потребителя-отношение към
б р а н д а . То з и п од ход ул е с н я в а
идентифицирането на различните сегменти
клиенти според тяхното ниво на лоялност, както
и в разработването на маркетингови стратегии,
предназначени за спечелване на избрания от
компанията потребителски сегмент. Причината
лоялността да бъде разглеждана като понятие с
две измерения е:
- за да се направи разграничение между
п о т р е б и т е л и т е , ко и т о с а л о я л н и н а
поведенческо ниво и тези, които не са и да се
о т с е я т п о т р е б и т е л и т е , н а й - уя з в и м и в
поведението си;
3
Mellens, M. Dekimpe, M.G. Steeniump, J.-B. E.M. A Review of
Brand-Loyalty Measures in Marketing. 1996, p.3
4
Oliver, R. (1999). Journal of marketing: Whence consumer loyalty?
USA. American Marketing Association, 1999, p.34
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- защото появата на лоялността не може да
бъде обяснена само с повтарящо се действие и
д а н е и з я с н я ва п р и ч и н и т е з а н е й н ото
възникване. Лоялността е обратен процес. За да
имат потребители компаниите също трябва да
предлагат лоялност. „Без непрекъсната връзка с
клиента и обратната връзка, неговите нужди,
разбирания, намерения не могат да бъдат
5
разбрани“
г Лоялността, породена от
потребителските нагласи. Тя е изследвана от
гл ед н а точ ка н а п р ед п оч и т а н и я т а ,
обвързаността и потребителските намерения.
„Тя се определя от желанието на потребителя да
продължи обвързаността си с компанията,
въпреки по-ниските цени на конкурентите и да
препоръчва продуктите и услугите на своите
приятели“. 6 Променливите на лоялността,
породена от нагласите, не бива да бъдат
подценявани, защото „поведението“ отразява
както настоящата ситуация, така и набор от
минали събития, докато „нагласите“ много
често могат да са сигнал за бъдещите действия
на потребителите. Маркетингови специалисти
смятат, че нагласите на потребителите към
даден продукт трябва да бъдат много силни, за
д а с ъ щ е с т ву ва и с т и н с ка л оя л н о с т. Те
представляват набор от вярвания свързани с
покупката на продукта и могат да бъдат
измервани чрез следните въпроси: До каква
степен са обвързани с продукта?; Имат ли
породени положителни чувства към него?; Биха
ли го препоръчали на приятели?
г Лоя л н о с т т а , р а з гл е ж д а н а от
перспективата на потребителското поведение
(поведенческа лоялност). Тя представлява
неопределен брой повтарящи се покупки от
един доставчик на продукта или услугата, за
определен период от време. Този вид измерение
на потребителска лоялност често е измерван
количествено посредством броя на покупките
направени от една компания, честотата на
покупката, сумата, похарчена за даден продукт и
др. Лоялността породена от потребителското
поведение, често възниква в следствие на
механизма „проба-грешка“, чре з който
потребителите лесно се ориентират кой продукт
би задоволил в най-голяма степен нуждите им,
5
Bobalca, C., Study of customers' loyalty: dimensions and facets.
Management & Marketing, 2013, p. 105
6
Bobalca, C., Study of customers' loyalty: dimensions and facets.
Management & Marketing, 2013, p. 106
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т.е. този вид лоялност е генерирана не от
потребителската привързаност, а от липсата на
време (за да преминат към друг продукт или
услуга, потребителите трябва да отделят
з н ачи т елн о в р еме за п роу чван е н а
конкурентните марки).
1.2. Концепция за лоялността по модела на
7
Дик и Бесю
Добре познато в маркетинговите среди
определение за лоялност, е това на Дик и Бесю,
които също разглеждат лоялността като резултат
от ком б и н и р а н ото въ зд е й с т в и е м е ж д у
отношение и поведение на потребителя. Тя
възниква от взаимодействието на
потребителското отношение към даден бранд и
повторните покупки, които прави потребителя.
Двумерната лоялност по модела на Дик и Бесю
се разделя условно на четири вида: при високи
нива на поведенческа и отношенческа лоялност
се наблюдава „премиална лоялност“, при
високи нива на „отношенческа“ и ниски нива на
„поведенче ска лоялно ст“ се наблюдава
„латентна лоялност“, при ниски нива на
привързаност и висока степен на повтарящи се
покупки лоялността се нарича „инерционна“, а
при липсата на всякакви покупки и отношение
към даден бранд от страна на клиентите,
явлението се нарича нулева лоялност (Виж
Таблица 1).

Таблица 1 . Концепция за лоялността по
модела на Дик и Бесю
1.2. Когнитивна, емоционална, волева и
поведенческа лоялност
В последните години подхода, разглеждащ
лоялността като когнитивна, емоционална,

волева и поведенческа, е може би найизползваният от маркетинговите специалисти.
И „за да бъде разбрана лоялността, трябва да
бъдат разгледани потребителските вярвания,
въздействия и намерения …. за когнитивната,
емоционалната и волевата лоялност се счита, че
са породени от ситуационни обстоятелства и че
отразяват индивидуалните характеристики на
всеки един човек, като всяка една от тях се явява
като отделна фаза на лоялността“.8
· Когнитивна лоялност: При тази лоялност,
атрибутите на бранда, които са видими за
потребителя, действат като индикация и
подчертават предимствата на даден бранд пред
неговите алтернативи. Информацията за
конкретен бранд, потребителят може да е
получил от предишен опит или от скорошна
у п от р е б а н а п р од у кт а . В то з и с л у ч а й
потребителят е лоялен на база получената
информация за продукта. Ако в последствие той
е удовлетворен от употребата на бранда
когнитивната лоялност може да прерасне в
емоционална лоялност.
· Емоционална лоялност: В този етап на
„емоционална лоялност“ потребителя развива
определена привързаност към бранда въз основа
на предишна негова употреба. Емоционалната
л оя л н о с т е код и р а н а в с ъ з н а н и е то н а
потребителя под формата на едновременно
познание за марката и определено ниво на
удовлетвореност. Тук потребителя купува под
въздействието на „защото ми харе сва“.
“Подобно на когнитивната лоялност обаче,
потребителите демонстриращи емоционална
лоялност са склонни да заменят даден бранд с
негов конкурент.”9 Ето защо бизнеса се стреми
към потребители с по-висока степен на
лоялност.
· Волева лоялност: Този вид лоялност се
поражда на етап на „емоционалната лоялност“ и
е в следствие на повтарящ се положителен опит
от употребата на бранда. Волевата лоялност, на
пръв поглед съдържа в себе си дълбок
ангажимент за покупката на даден продукт,
който обаче по-скоро е свързан със самото
мотивирано намерение на потребителя за
извърши покупката.
· Поведенческа лоялност: Поведенческата
лоялно ст представлява механизма на
8

7

Garland, R. Gendall, P., Testing Dick and Basu's Customer Loyalty
Model. Australasian Marketing Journal 12, 2004, p. 81
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Bobalca, C., Study of customers' loyalty: dimensions and facets.
Management & Marketing, 2013, p. 108
9
Пак там, p. 112
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Изграждане на бранд лоялност онлайн
превръщане на намеренията за покупка в реални
действия. Поведенче скат а лоялно ст е
разглеждана като най-висша форма на
привързаност на потребителя към конкретен
бранд.
1.3. От лоялност към е-лоялност
С развиването на Интернет и онлайн
търговията, възниква необходимостта от
управлението и поддържането на
потребителската лоялност и в електронна среда.
Изграждането и поддържането на
потребителска лоялност стои в основата на
маркетинговата теория, когато става дума за
изграждане на конкурентни предимства на
организацията. Онлайн търговията придобива
вс е по-широка популярно ст сред
потребителите, заради предимствата, които
носи със себе си. Ето защо бизнесът търси нови
н ач и н и з а п р и вл и ч а н е н а к л и е н т и и
превръщането им в лоялни към бранда,
посредством интернет.
Лоялността претърпява еволюция в онлайн
пространството, където се трансформира в елоялност. Според маркетолозите Шефтер и
10
Рейчелд , е-лоялността дава възможност за
качествено обслужване на клиента, доставка
навреме, убедително представяне на
предлаганите продукти, удобни и разумни цени
за доставка и поддръжка, както и ясни и
надеждни условия за поверително ст на
потребителската информацията.
Кое е общото традиционната лоялност и елоялността?
Конвенционалните методи за създаване на елоялност разчитат главно на изграждането на
бранда в каналите за масова комуникация.
Онлайн търговията обаче дава възможност
акцента да бъде поставен в когнитивното
измерение, чрез предлагането на
персонализирана информация. За засилването
на емоционалното измерение на лоялността,
интернет предоставя платформи за защита на
л и ч н ат а и н ф о рм а ц и я т а , о с и г у р я в а й к и
сигурност при извършването на покупка.
10
Gommans, M. Krishnan, K.S. Scheffold, K.B. (2001). From Brand
Loyalty to E-Loyalty: A Conceptual Framework. Journal of
Economic and Social Research 3, 2001, p. 2
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Потребителската лоялност представлява
повтарящ се процес на покупката на конкретен
продукт. И като прибавим и онлайн пазара, за
изграждането на е-лоялност у потребителя,
трябва да се имат предвид няколко фактора, а
именно: повторни посещения на уебсайта на
организацията, без извършването на дадена
покупка, както и времето прекарано в онлайн
магазина на бранда. Уебсайтовете предоставят
ценна и полезна информация за продуктите на
потребителите, също и събират информация за
потребителя и поведението му на сайта
(информация, изключително ценна за бизнеса).
Удовлетвореният клиент е по-склонен да се
превърне в лоялен във времето в сравнение с
клиента, чиято покупка е извършена в следствие
на липсата на информация. Интернет позволява
събирането на голям обем информация за
продукт или услуга за сравнително кратък
период от време, което със сигурност влияе и
подпомага до голяма степен вземането на
решение за покупка.
Лоялността преминава в е-лоялност с
помощта на интернет пространството. Силата
на предоставената информация за продукт или
услуга, съкратеното време за покупка и
условията за защита на личните данни водят до
по-висока удовлетвореност на потребителите, а
положително настроените клиенти, често се
превръщат в лоялни.
2. Влиянието на социалните мрежи
върху лоялността към бранда
Всяка социална мрежа (Facebook, Twitter,
Google+) притежава набор от маркетингови
инструменти, които помагат на компаниите да
засилят присъствието на бранда в интернет,
разпознаваемостта му сред потребителите, а
също и да привлекат повече клиенти. Общото
между социалните мрежи е възможността на
потребителите да споделят информация и
мнения помежду си. Ето защо маркетингът от
„уста-на-уста“ се среща във всяка интернет
маркетингова стратегия на организациите.
Набирането на последователи и засилване на
присъствието на бранда в социалните мрежи
изискват известни усилия, време и точните
ма р ке т и н го в и и н с т рум е н т и з а тя х н ото
постигане. Както подчертахме, маркетингът от
„уста-на-уста“ е най-ефективният и използван
метод, но съществуват и други начини за
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з а с и л ва н е н а о н л а й н п р и с ъ с т в и е то н а
организациите и достигане до потенциални
клиенти.
Поддържането на бизнес страницата на
бранда е един своеобразен начин за засилване
интереса на потребителите и привличането на
нови клиенти. Споделянето на интересна и
полезна информация, както и на снимки,
линкове и видео е един от начините за
поддържането на комуникацията между
потребителите и компанията.
Рекламирането в социалните мрежи е друг
добър начин за популяризиране на бранда и
привличане на повече потребители към
страницата в социалната мрежа или сайта на
компанията. Рекламата в социалната мрежа
Facebook е изключително ефективна поради
прецизното таргетиране на потребителите,
което предлага. Потребителите предоставят
много лична информация и чрез нея компаниите
лесно достигат до желаната от тях таргет група.
Рекламата може да бъде както рекламно каре,
появяващо се в дясната част на страниците в
социалната мрежа, така и промотирани
п у бл и к а ц и и . Р е к л а м ат а в м и к р о бл о г
платформата Twitter също се появява под
формата на промотирани туитове, профили или
така наречените „трендове“, които се появяват в
профилите на предварително избрана таргет
група.
Игрите в социалните мрежи с а друг
подходящ начин за засилване на
разпознаваемостта на конкретен бранд и
п р и в л и ч а н е т о н а п о в еч е п о т е н ц и а л н и
потребители. Facebook предлага интегрирането
към маркетинговите стратегии на компаниите и
т ака наречените игри (под формат а на
състезания и промоции.) Единственото условие
при създаването на подобни формати е
използването на приложения, които да бъдат
рекламирани в страниците на бранда.
Спонсорираните истории са друг подходящ
начин потребителите да забележат бранда. Те
съдържат част от принципите на маркетинга от
„ у с т а - н а - у с т а “ и с е п о я в я в а т ко г а т о
„приятелите“ във социалните мрежи харесат
дадена страница или се „тагнат“ на определено
място, като кафене, кино, ресторант, музей и др.
Редица онлайн проучвания, доказват
причините, поради които потребители харесват
страницата на даден бранд в социалната мрежа,
колко често използват профилите си, както и по
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какъв начин влияят на останалите потребители в
групата. Резултатите от едно такова изследване
за влиянието на социалната мрежа Facebook
разкрива, че единствената причина, поради
коя т о п о т р е б и т е л и т е х а р е с в ат и л и с е
присъединяват към страницата на даден бранд в
социалната мрежа e предишен опит от неговата
употреба. Също така фактора, влияещ върху
лоялността на потребителите към даден бранд в
социалните мрежи, е нивото на
удовлетвореност, което получават от употребата
на продуктите или услугите на даден бранд. (в
това число полученат а информация,
комуникация с клиентите, обслужване и т.н.).
Промоционалните оферти са една от причините
за засилване на положителните нагласи от
употребата на конкретен бранд.11
К а к п о т р е б и т е л и т е "п о м а г а т " з а
популяризирането на даден бранд в социалната
мрежа Facebook?
Популяризирането на бранда в социалната
мрежа Facebook се осъществява посредством:
- споделянето (sharing);
- харесването (liking);
- предлагането (suggesting);
- коментирането (commenting);
- постването на профила (posting on
profile);
- качването на линк (uploading a link);
- абониране за страницата на
компанията (subscribing to company page) и др.

Фигура 1. Популяризиране на бранд в
социалната мрежа Facebook
11

Sintset, S., The impact of social networking on customers' loyalty:
Facebook case. Linnaeus Univ., 2012, p. 53
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Изграждане на бранд лоялност онлайн
На въпроса „Коя е причината да "Харесате"
или да се "Присъедините" към страницата на
компания във Facebook? “ 69% от запитаните
отговарят, че това е предишен опит от
употребата на продукта, 6% за последваща
покупка, 7% - емоционално обвързване с
б р а н д а , 1 5 % - п о р од е н и н т е р е с , 2 % присъединяване към страницата заради
приятел.
На въпроса „Коя е най-важната причина за
Вас да се обвържете с конкретен бранд?“ 58% от
запитаните отговарят, че причина са това е
предишен опит от употребата на продукта 16%
заради промоционните оферти, 11% заради след
продажбен сервиз и 11% заради полезна
информация.12
3. Изграждане на бранд лоялност онлайн
– маркетингови активности на Загорка

кампанията „Ретрото пак е на мода“ активните
потребители в страницата на Facebook, които са
говорели („Talking about this“) за бранда и са
споделяли мнения и информация, са увеличили
своя брой, а потребителите харесали страницата
на бранда в социалната мрежа са достигнали 178
204 души. Също така, според данни от Facebook
insights от страницата на Загорка, възрастовата
група, която взема най-активно участие в игри и
промоции на бранда, са именно хората между 25
и 34 години от град София.13
За периода на кампанията от месец юни до
септември потребителите на страницата на
Загорка в социалната мрежа бележат ръст от 1
345 души.
В играта на Загорка „Отвори си бира - налей
си плажни истории“ са интегрирани елементи от
маркетинга от „уста-на-уста“ (Фигура 3).

Едни от най-известните маркетингови
кампании на бранда Загорка организирани в
социалната мрежа Facebook са: „Отвори си бира
- налей си плажни истории“, „Време е за нещо
специално“ и „Ретрото пак е на мода“. Според
официалните данни на SocialBakers в средата на

Фигура 2. Увеличение на броя на потребителите харесали бизнес страницата
на Загорка във Facebook за периода на кампанията14
12

Sintset, S., The impact of social networking on customers' loyalty:
Facebook case. Linnaeus Univ., 2012, p. 59
13
Facebook. Facebook.com. Accessed Sept. 27 2015.
https://www.facebook.com/zagorka.bg/likes
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14

Social Bakers. SocialBakers.com. Accessed Sept. 20 2015.
http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/detail/1367
87956389308-zagorka
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Фигура 3. Играта на Загорка „Отвори си бира
- налей си плажни истории“
Според официалните правила „всеки
участник в играта ще има възможност да качи
свое видео , на www.zagorka.bg. Така ще има
възможността да се бори за голямата награда –
7-дневно пътуване с яхта само за двама в
Средиземно море... Oсвен голямата награда
потребителите ще могат да спечелят още GoPro
15
камери и селфи стикове.“
Въпросното видео може да бъде споделяно
н е о п р ед е л е н б р о й п ъ т и п о с т е н и т е н а
приятелите в социалната мрежа, като всеки от
тях може да увеличи шансовете на участника в
играта да спечели. Ако конкретен потребител
агитира своите близки да препратят неговото
видео до своите приятели, на практика той може
да достигне до неограничен брой потребители,
които да го подкрепят. По този начин участника
в играта има стимул да разпространява
информация за бира Загорка, като по този начин
да засили присъствието на бранда в социалните
м р е ж и и д а го п о п ул я р и з и р а с р ед
потребителите.
Най-силната маркетингова кампания на
бранда в социалните мрежи и в офлайн
пространството, е именно провелата се през
2014-2015 година „Време е за нещо специално“,
която се проведе паралелно с рекламната
к а м п а н и я „ Р е т р о т о п а к е н а м од а “ и
последвалата я игра „Ретро караваната тръгва“.
Според данни на социалната мрежа Facebook

това е най-активния период на страницата на
бранда Загорка.
Примера на Загорка дава ясна представа за
влиянието на социалните мрежи, представени
като маркетингов инструмент, върху засилване
на онлайн присъствието на бранда,
комуникацията с клиентите, както и върху
привличането на нови и задържането на
настоящи потребители. Различните методи за
поддържане на популярност в интернет
пространството водят до различна степен на
привързаност за всеки един потребител, или
иначе казано, лоялността на всеки един клиент е
различна в зависимост от степента му на
удовлетвореност от бранда, както и от други
фактори, влияещи върху видовете лоялност.
Определянето на различните видове
лоялност към бранда могат да бъдат обобщени в
няколко точки:
1. На първо място социалните мрежи имат
функцията на точно насочена (таргетирана)
реклама за организациите, които искат да
до стигнат до точно определена целева
аудитория, като по този начин става възможно
привличането на нови клиенти. След като вече
са опитали продукта потребителите могат или
да придобият различна степен на лоялност към
бранда, или да останат нелоялни към него.
2. На второ място социалните мрежи имат
силата да влияят върху лоялността към бранда
посредством маркетинга от „уста-на-уста“.
3. Социалните мрежи не създават сами по
себе си лоялно ст. Те водят до нейното
изграждане и поддържане по средством
различните маркетингови инструменти, като
провеждането на игри, реклама, комуникация с
клиенти и др. От представения пример не може
да бъде казано каква част от потребителите са
премиално лоялни към даден бранд или дали
тя х н ат а л оя л н о с т е от н о ш е н ч е с ка и л и
поведенческа, а само че потребителите харесали
страницата на даден бранд притежават
определена степен на лоялност към него.

15

Zagorka.bg Accessed Oct. 1 2015.
http://beachstories.zagorka.bg/video
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Изследване на
зависимостта между
удовлетвореността
на персонала и обема
на продажбите на
търговското
предприятие
докторант Венцислава Николова
С. А. „Д. А. Ценов” - Свищов
Доказаното влияние на човешкия фактор
върху резултатите от дейността на търговското
предприятие налага изследване на елементите,
съставящи и определящи поведението на
персонала. Във връзка с това е проведено
изследване, чиято основна цел е разкриване
влиянието на удовлетвореността на персонала
върху резултатите от дейността му в търговското
предприятие.
Обект на изследването е персоналът на
търговското предприятие, зает с продажбена
дейност.
Предмет на изследването е формирането на
удовлетворението на персонала и факторите,
влияещи върху неговото равнище.
Основната теза на изследването е, че
равнището на удовлетворение на персонала,
формирано под влиянието на определени
фактори, влияе пряко върху резултатите от
дейността на персонала.
Формулираните хипотези, подпомагащи
доказването на главната теза, са следните:
Хипотеза 1: Формираното равнище на
удовлетворение на заетите лица въздейства
върху качеството на изпълняваната дейност и
резултатите от труда на заетите.
Хипотеза 2: Чрез повишаване равнището на
удовлетворение на персонала във връзка с
възможностите за развитие, работния климат,
отношението към изпълняваната дейност и
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з ап л а щ а н е , с е п о с т и г а п о в и ш а ва н е н а
реализирания обем продажби.
Оценяването на равнището на
удовлетворение на персонала е осъществено
чрез анкетно проучване в периода май –
септември 2014 г. и отразява степента на
удовлетворение на търговските представители
към момента на изследване. Проучването е
1
осъществено в търговско предприятие , чиято
основна дейност е свързана с търговия на
монтажни и скрепителни елементи, химически
и технически продукти и др. Проучването
обхваща частта от търговските представители
на предприятието, осъществяващи своята
дейност на територията на районите от Северна
България.
Използваните методи на изследване са:
п р оу ч ва н е н а л и т е р ату р н и и з точ н и ц и ,
хипотетичен; графичен; метод на експертна
оценка; анкетно проучване; статистически
методи за рангов и корелационен анализ.
Възприетите ограничения в изследването
се свеждат до:
- Изследване равнището на
удовлетворение на персонала в рамките на едно
търговско предприятие.
- Съвкупността от изследваните лица е
ограничена до осъществяващите дейност на
територията на районите от Северна България.
1. Х а р а к т е р и с т и к а и и з м е р в а н е
удовлетвореността на персонала. Приложни
а с п е к т и н а м од е л а з а и з м е р в а н е н а
удовлетвореността на персонала.
За изясняване ролята и влиянието на
удовлетвореността (удовлетворението) на
персонала върху резултатите от неговата
дейност е необходимо отразяване на същността
на понятието. Задълбочен ана лиз на
специализираната литература показва наличие
на различни изследователски подходи при
р а з гл е ж д а н е с ъ щ н о с т т а н а п о н я т и е т о
2
„удовлетворение на персонала”, които Huff
обобщава като:
- Диспозиционен подход, според който
корените на удовлетвореността на персонала
1
Забележка: поради изискване за конфиденциалност от страна
на изследваното предприятие, името не се посочва
2
Иванова, С. Възприета справедливост на заплащането и
удовлетвореност от труда в частни организации. // Автореферат
на дисертация за присъждане на образователна и научна степен
„доктор“, Софийски университет „Св.Климент Охридски“,
Философски факултет, Катедра „Социална, трудова и
педагогическа психология“, 2011, стр. 9.
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Изследване на зависимостта между удовлетвореността на ...
зависят от лично стните о собено сти на
отделните лица. В този случай се очаква те да
реагират по определен начин на фактори,
свързани с осъществяваната дейност.
- Ситуационни теории: включените
концепции предполагат разглеждането на
удовлетвореността на персонала като резултат
от факторите на средата и характера на
и з въ р ш ва н ат а д е й н о с т. В т а з и в р ъ з ка
удовлетвореността на персонала е резултат от
разнообразни променливи, проявяващи се на
ниво индивид, длъжност и организация.
- И н т е р а к т и в н и т е о р и и :
удовлетвореността на персонала е резултат от
взаимодействието между индивида и средата,
като се цели установяване на взаимодействието
между факторите, влияещи върху индивида и
тези, влияещи върху средата.
Необходимо е да се отбележи наличието на
съвременни теории в областта на
удовлетворението на персонала от трудовата
дейност, които са класифицирани от B. Badri, J.
3
Moharido, V. Ferrandino, T. Murad . Сред
включените в класификацията са: теории за
взаимодействието личност – среда; теории за
удовлетвореност от труда и мрежата от
цели; теории за очакванията и др.
Наличието на богат набор от теории и
подходи за изследване на удовлетворението от
труда на персонала е причината, поради която
все още липсва единно определение за
същно стта на понятието. Определения,
изведени в първоначалните изследвания по
тематиката гласят, че удовлетворението
предст авлява „позитивно емоционално
състояние, което настъпва в резултат на
преценката, че работата задоволява или
подпомага задоволяването на собствените
потребности и трудови ценности”4, както и
„отношението, което хората имат към
своята работа и което е резултат от
възприятията и степента на съответствие
5
между индивида и длъжността”.
Удовлетвореността на персонала се явява
фактор, влияещ върху поведението на заетите
3

Badri, B., J. Mohaidat, V. Ferrandino, .T. Murad, The Social
cognitive model of job satisfaction among teachers: Testing and
validation. International journal of Educational Research, 57, 2013,
pp.12-15.
4
Locke, E. What is job satisfaction? Organizational Behavior and
Human performance 4, 1969, pp. 309-336
5
Kammeyer-Mueller, J., Wanburg, C., Glomb, T., Ahlburg, D. The
role of temporal shifts in turnover processes: It's about time. Journal
of Applied Psychology 90, 2005, pp. 644–658.
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лица „удовлетвореността се счита, че е важен
конструкт, влияещ върху мотивацията, върху
постигането на целите, върху формирането на
положителен морал и дух на работното
6
място” и изразява „оценъчна система, която
индивидът използва за класифициране на
различни обекти от неговото жизнено
7
пространство”. Представените позиции
изразяват отношението на заетите към
изпълняваната дейност, породено от влиянието
на мотивацията на персонала за постигане на
поставените цели. Мотивацията на персонала е
предпоставка за повишаване резултатите от
труда на заетите лица и се разглежда като „един
от най-оскъдните ресурси”8, в основата на
който стоят мотивите, които представляват
„фактори за въздействие върху човешкото
поведение”.9
Обобщен израз на предложените дефиниции
изразява следното определение:
„удовлетвореността от труда е понятие,
което описва доколко служителят в дадена
организация е доволен (щастлив), може да
удовлетворява своите потребности и да
постига своите желания, благодарение на повисоката си мотивация за работа,
10
производителност и позитивен морал” .
В ъ в в р ъ з ка с ц е л и т е н а н а с тоя щ ото
изследване се приема, че удовлетвореността на
персонала изразява емоционалното
състояние на заетите лица по отношение на
осъществявания от тях труд в конкретно
търговско предприятие. Удовлетвореността
на персонала е следствие както от
създадените в рамките на предприятието
условия на труд, така и вътрешните нагласи
на лицат а и тяхнат а мотивация за
о с ъ щ е с т в я в а н е н а т р уд ов а д е й н о с т.
Удовлетвореността на персонала се явява и
фактор, влияещ върху резултатите от дейността
на заетите лица, поради което е необходимо
осъществяване на оценка на формираното
равнище (степен) на удовлетворение на всяко
заето лице.
6

Измерване удовлетвореността на персонала и ефективността
от обучение, семинарен материал, юни 2011 г., стр. 9,
http://www.krib.bg/files/seminaren%20material1_juni2011.pdf
7
Паунов, М. Трудова мотивация. Сиела, София, 2009, ISBN 978954-28-0388-1, стр. 104
8
Захариев, Е. Фирмен мениджмънт. Абагар, Велико Търново,
1999, ISBN 954-427-366-2, стр. 132
9
Пак там, стр. 133
10
Христова, Т. Какво е удовлетворение от труда.
http://www.novavizia.com/Kakvo-e-udovletvorenie-ot-truda/
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Оценката на степента на удовлетворение на
персонала се о съще ствява по средством
различни модели и методи, като за целите на
изследването е избран модел, съдържащ
последователност от стъпки, представени на
фигура 1.
Както е видно от фигура 1, моделът по
измерване на удовлетвореността на персонала
протича в пет взаимосвързани етапа.
Първи етап: Вземане на решение за
и зм е р ва н е то н а уд о вл е т в о р е н о с т т а н а
персонала. Предприемането на действия,
свързани с измерване удовлетвореността на
персонала, се налага при спадане ефективността
при изпълнение на дейността на заетите лица.
Втори етап: Определяне на показатели за
изследване. Показателите, определящи

равнището на удовлетвореност на персонала, са
свързани с прилагания метод на управление,
работната среда, трудовото възнаграждение и
възможностите за професионално развитие.
Удовлетворението на лицата по отношение на
избраните показатели за изследване влияе върху
11
тяхната мотивация за работа. К. Каменов
разглежда като активатори на човешкото
поведение вът решно психологиче ските
механизми, сред които са: предпочитания на
определена дейност пред други; предпочитания
за работа с определени хора в екип; вътрешна
убеденост за значимостта на решаваните
проблеми, упорство спрямо организираните
начини за действие за постигане на
поставените цели.

Решение за измерване удовлетвореността на персонала
Определяне на показатели за изследване по отношение на:

Управление
методи на
управление
на персонала
отношения с
ръководител
възлагане на
задачи и
насоки за
работа

Работна среда

Трудово възнаграждение

Кариера

условия на
труд

основно
заплащане

амбиции и
нагласи

равнище на
стрес

допълнителни
придобивки

развитие и
израстване

взаимодействие
с колегите

Социално и
пенсионно
осигуряване

възможности за
обучение и
повишаване на
квалификацията

комуникации и
конфликти

бонуси

Избор на метод за изследване
Провеждане на изследването
Анализиране на резултатите

Неудовлетворени

Частично удовлетворени

Удовлетворени

Провеждане на дейности за повишаване на
удовлетвореността на персонала
Повишаване резултатите от дейността на
персонала

Фигура 1. Модел за измерване удовлетвореността на персонала
Източник: от автора
11

Каменов, К. Основи на управлението. част втора, Абагар,
Велико Търново, 2004, ISBN 954-427-561-4, стр.169
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“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Изследване на зависимостта между удовлетвореността на ...
Трети етап: Избор на метод за изследване.
По време на етапа се определя най-подходящият
метод за изследване (фигура 2). Възможно е
прилагането на няколко метода на изследване,
като а н ке т н о п р оу ч ва н е , и н т е р в ю и л и
н а бл юд е н и е . З а ц е л и т е н а н а с тоя щ е то
и з сл едван е е и з бр ан ан кет н и я т метод,
разработен въз основа на изведените показатели
за изследване. Това позволява при анализиране
на резултатите да се направят конкретни
заключения отно сно персона лното
удовлетворение и поставя основа за повишаване
на удовлетвореността на персонала чрез
м е тод и т е н а м от и в и р а н е то , с ъ о б р а з н о
индивидуалните потребности на заетите лица.
Четвърти етап: Провеждане на
изследването. След избора на метод за
изследване, се пристъпва към неговото
прилагане. Необходимо е да се вземе решение
дали изследването да обхване всички категории

персонал или само тези лица, при които се
забелязва намалена ефективност.
Пети етап: Анализиране на резултатите.
След провеждане на изследването, данните се
обработват и се извежда оценката на лицата по
отношение на тяхната удовлетворено ст.
Резултатите от оценката на удовлетвореността
се получават, след като отразените точки по
всеки въпрос се съберат и тяхната сума се
раздели на броя въпроси, съдържащи се във
в ъ п р о с н и к а . П о л у ч е н и я т р е з ул т а т о т
измерването на удовлетвореността се нанася
върху пет степенна скала.
За целите на избрания модел на оценяване на
удовлетвореността на персонала се използват
структурирани интервюта и попълване на
анкетна карта. Всеки от въпросите изисква
отразяване на отговора, чрез отбелязване върху
пет степенната скала (таблица 1).

Фигура 2. Форми на допитване до персонала
Източник: http://www.krib.bg/ﬁles/seminaren%20material1_juni2011.pdf

Таблица 1.
Скала за измерване равнището на удовлетвореност на персонала
Първо
Второ равнище Трето равнище Четвърто равнище Пето равнище
равнище
Лицето
е
крайно
неудовлетворен
о от условията
на
труд.
Представя
се
неефективно и
отразява
неудовлетворен
ието си върху
работата
с
клиенти, което
е вредно за
предприятието.

Лицето е с ниска
удовлетвореност и
ниска
ефективност
в
трудовия процес.
Оказва
неблагоприятно
влияние
върху
клиентите,
тъй
като подхожда с
отегчение
към
техните
потребности.

Източник: от автора
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Лицето е със
средно равнище
на
удовлетвореност,
което може да се
повиши
чрез
предприемане на
необходимите
дейности
за
повишаване на
мотивацията.

Лицето е със средно
висока
удовлетвореност и се
стреми
към
удовлетворяване
на
потребителските
нужди. Това позволява
постигане на високи
резултати
и
ефективност

Лицето е напълно
удовлетворено от
условията
на
работа
и
осъществяваната
дейност. Това е
предпоставка за
постигане
на
високи резултати
и
ефективност,
както и високо
ниво на
конкурентоспособност.
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Възможните резултати от изследването са
три:
1. Лицата са неудовлетворени – в този
случай е необходимо провеждане на дейности за
повишаване удовлетворението на персонала по
отношение на показателите, при които е
реализирана ниска степен на удовлетвореност.
2. Лицата са частично удовлетворени –
необходимо е да се прецени до каква степен
частичното неудовлетворение влияе върху
резултатите от труда.
3. Лицата са напълно удовлетворени – при
този резултат от изследването лицата следва да
реализират по-високи резултати, поради което е
възможно тяхното поощрение.
При регистриране на неудовлетвореност от
страна на персонала и провеждане на дейности
за повишаване на удовлетвореността на
персонала е необходимо осъществяване на
повторно измерване степента на
удовлетворение. Удовлетвореният и мотивиран
към изпълнение на поставените цели персонал е
гаранция за повишаване на резултатите и
ко н ку р е н то с п о с о б н о с т т а н а п е р с о н а л а
„повишената удовлетвореност от труда
може да доведе до снижаване на
текучеството, безпричинните отсъствия и
жалбите и споровете, както и до изпитването
на повече комфорт и приятни изживявания на
работното място, по-добро отношение към
труда, до по-голяма привързаност към
организацията”. Неудовлетворените или
частично удовлетворени лица е възможно да
потърсят нова работа. За да се избегне
текучеството на персонала е необходимо да се
разгледат по-детайлно отговорите, които
анкетираните са отразили в анкетните карти
и да се предприемат необходимите дейности за
повишаване на удовл етвореностт а на
персонала. Тези дейности трябва да се
обвържат с показателите, които изразяват
12
неудовлетвореността на лицето.
Целт а на провежданат а политика за
мотивиране на персонала е нарастване на
удовлетвореността му, което повишава нивото
на конкурентоспособност и реализирания обем
продажби. Удовлетвореният служител работи с
желание за изпълнение на целите и влага
ентусиазъм, знания и умения при
12
Измерване удовлетвореността на персонала и ефективността
от обучение, семинарен материал, юни 2011 г., стр. 9,
http://www.krib.bg/files/seminaren%20material1_juni2011.pdf

48

осъществяване на своята дейност.
Стремежът към увеличаване обема продажби
на търговското предприятие и привличане на
нови клиенти се явява предпоставка за оценка
равнището на удовлетвореност на търговските
п р е д с т а в и т е л и и в л и я н и е т о м у въ р ху
реализирания обем продажби.
Оценката на удовлетвореността на персонала
се осъществява чрез анкетна карта, като
анкетираните оценяват всеки от зададените
въпроси посредством пет степенна скала (1 – не,
2 – по-скоро не, 3 – не мога да преценя, 4 – поскоро да, 5 – да).
Първата група въпроси цели да открие
степента на удовлетвореност на персонала от
провежданото управление. По отношение на
п ъ р в и я въ п р о с „ Б и х т е л и о п р ед ел и л и
използвания метод на управл ение като
насърчаващ постигането на резултати?” 5,9%
от анкетираните лица отговарят с „не”, 5,9% с
„по-скоро не”, а 32,4% не могат да преценят. За
о станалите 47% използваният метод на
управление е по-скоро насърчаващ постигането
на резултати, докато 8,8% са напълно убедени в
това. При втори въпрос, който търси отговор до
кол ко м е тод ъ т н а у п р а вл е н и е п от и с ка
инициативата на персонала, 61,8% отричат
наличие на ограничения на тяхната инициатива
(17,7% дават отговор „не”, а 44,1% – „по-скоро
не”). Подобно на първи въпрос, отново 32,4% не
могат да определят прилагания метод на
управление, като едва 5,8% приемат, че той
потиска инициативата в една или друга степен
(2,9% отговарят с „по-скоро да”, а 2,9% с „да”).
По отношение на провежданото управление,
50% от анкетираните не приемат, че то е
неподходящо (29,4% дават отговор „не”, а 20,6%
– „по-скоро не”), 35,3% не могат да преценят, а
14,7% го определят като неподходящо (11,8%
„по-скоро да”, 2,9% – „да”).
А н а л и зъ т н а р е зул т ат и т е от н о с н о
уд о в л е т в о р е н и е т о н а п е р с о н а л а о т
провежданото управление показва, че по-голяма
част от анкетираните лица подкрепят метода на
управление. Наблюдава се отказ на част от
персонала да вземе отношение по въпроси,
свързани с проявяваните методи за управление,
което предполага липса на заинтересованост
или нежелание за изразяване на определена
позиция.
Изследването на удовлетворението на
персонала във връзка с отношенията с колегите
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Изследване на зависимостта между удовлетвореността на ...
и работната среда се о съще ствява чрез
следващата група въпро си. На въпро са
„Ч у в с т в а т е л и с е н е р а з б р а н , ко г а т о
разговаряте с колеги?” 67,6% от лицата
посочват отговор „не”, 14,8% – „по-скоро не” и
17,6% не могат да преценят. При установяване
на наличието на разбирателство между
назначените лица само 2,9% отбелязват отговор
„не мога да преценя”, докато останалите лица
отчитат наличието на разбирателство, което е
о с н о в н а п р е д п о с т а в ка з а о ка з в а н е н а
взаимопомощ и повишаване качеството на
влагания труд. Интерес представлява отговорът
на въпроса „Имате ли желание да смените
работата си?”, на който 52,9% отговарят
отрицателно, 11,8% по-скоро не биха я сменили
и отново 32,4% не могат да посочат мнение,
което изразява техните очаквания. За 2,9%
настоящата работа се явява не достатъчно
удовлетворителна, поради което изказват
желание за промяна на местоработата. По
отношение на въпрос седем – „Чувствате ли се
натоварен и изнервен след края на работния
ден?”, 47% отговарят отрицателно, а 23,5% –
положително. Отношението към
осъществяваната дейност показва, че 29,4% поскоро приемат, а 41,2% са напълно сигурни, че
това е дейността, която искат да упражняват и в
бъдеще. За 20,6% от анкетираните, не е ясно
дали биха продължили да осъществяват
настоящата длъжност, като при 2,9% се отчита
липса на желание за продължаващо развитие в
същата длъжност, а 5,9% по-скоро не биха
продължили работа в същата длъжност. По
о т н о ш е н и е н а уд о в л е т в о р е н и е т о н а
анкетираните от условията на труд, по-голямата
част от тях (26,5% отговарят с „по-скоро да”,
29,4% – „да”) ги определят като
удовлетворителни и едва 11,7% ги приемат поскоро за неудовлетворителни (2,9% посочват
отговор „не”, 8,8% – „по-скоро не”), като отново
се наблюдават 32, 4% от изследваните лица,
които не изказват свое мнение по въпроса. За
58,8% от анкетираните отговорът е „не”, а за
14,7% „по-скоро не” на въпроса „Смятате ли,
че извършвате дейност, която не е Ваше
з а д ъ л ж е н и е ? ” , ко е т о п о к а з в а я с н о т о
разграничение на задълженията на отделните
категории персонал. За разлика от тях, 11,8%
приемат, че по-скоро извършват дейност, която
не е в границите на техните задължения, а за
14,7% тези граници са неясни, поради което не
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

могат да преценят. По отношение на наличието
на конфликти, 85,5% определят, че нямат, а 5,9%
отчитат по-скоро липса на такива с колеги или
клиенти. Останалата част от анкетираните
отчитат, че по-скоро съществуват конфликти.
Оценката на равнището на удовлетворение на
персонала по отношение на условията на труд и
отношенията с колеги показва, че по-голямата
част от анкетираните лица са удовлетворени от
създадените условия за работа. При това е
необходимо да се обърне внимание на лицата,
при които процентът на удовлетворение е понисък, за да се избегне задълбочаване на
неудовлетворението, което може да доведе до
по-ниска ефективност на персонала.
Отношението на анкетирания персонал към
нивото на заплащане показва, че за 23,6%
нивото на заплащане по-скоро не отговаря на
положения труд, 38,2% не могат да определят, а
з а 2 6 , 4 % з ап л а щ а н е то е п о - с ко р о
удовлетворително, както и за 11,8%, които са
напълно удовлетворени. Представените
отговори се потвърждават и чрез следващия
въпрос, според отговорите на който за 5,9%
нивото на заплащане не е ниско, за 20,5% поскоро не е ниско, а 35,3% не могат да определят.
Известна част от анкетираните (26,5% отговарят
с „по-скоро да”, 11,8% – „да”) отчитат нивото на
заплащане като ниско, а на въпроса „Приемате
ли, че заплащането, което получавате е
справедливо?”, 26,4% го отчитат и като
несправедливо (8,8% дават отговор „не”, 17,6%
– „по-скоро не”). Отново се отчита висок
процент на лицата без посочено отношение по
въпроса – 44,1% не могат да преценят, докато от
29,4% заплащането се отчита като справедливо.
Отношението на лицата към постигнатото
ниво на развитие показва че по-голямата част от
изследваната съвкупност е удовлетворена от
развитието си (44,2% отбелязват отговор „поскоро да”, 17,6% – „да”), като равнището на
неудовлетворените лица е значително по-ниско
(8,8% отговарят „не”, 2,9% – „по-скоро не”).
Същата тенденция се забелязва в резултатите на
анкетираните по отношение на желанието за
продължаващо развитие във фирмата, като
26,6% желаят да го продължат, а 55,7% са
убедени за намеренията си да продължат своето
развитие в търговското предприятие. При 2,9%
се отчита по-скоро липса на желание, а 14,8% не
могат да преценят до каква степен биха
продължили развитието си в търговското
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предприятие. По отношение на въпроса „Бихте
ли участвали в курсове за повишаване на
квалификацията?”, 88,3% отразяват своето
желание за участие, 2,9% отчитат отговор „поскоро да”, 5,9% не могат да преценят, а за 2,9%
отговорът е „по-скоро не”.
Направеният анализ на резултатите по
отношение на удовлетворението на персонала
показва, че определена част от анкетираните не
желае да изрази мнение по основни въпроси,
което затруднява точната оценка на степента на
удовлетвореност и невъзможност за определяне
на мерки за повишаване на удовлетворението.
Формираното средно равнище на
удовлетворение от анкетираните по всяка от
изследваните компоненти е представено на
фигура 3.
Както се вижда от фигура 3, най-високо
равнище на удовлетворение се регистрира от
възможностите за развитие, които предоставя
търговското предприятие. Провежданата
политика по първоначално обучение на
новоназначените лица, както и последващото
периодично продуктово обучение, позволяват
на заетите лица да изградят необходимите им
знания за осъществяване на дейността си в
търговското предприятие. На второ място с
минимална разлика от трето място са съответно
метод на управление и отношение към колеги.
Не трябва да се пренебрегва фактът, че именно
по отношение на въпросите, свързани с метода
на управление, са отчетени 32% до 35%
анкетирани, нежелаещи да изразят конкретно
отношение чрез отбелязване на отговор „не мога

да преценя”. Степента на удовлетвореност от
отношението с колеги показва поддържане на
колегиалност и професионализъм, без наличие
на конфликти и противоречия, които да се
отразят върху дейността на персонала. На
четвърто място по равнище на удовлетвореност
сред персонала се позиционира показателят
отношение към изпълняваната дейност.
Лицата регистрират малко над средното
равнище на удовлетвореност от вида на
изпълняваната дейност и условията на труд,
което налага анализиране на факторите,
влияещи върху формираната удовлетвореност с
цел подобряване отношението към
изпълняваната дейност. Най-ниска степен на
удовлетвореност от персонала е регистрирано
във връзка със заплащането. Независимо, че
равнището показва наличие на удовлетвореност
над изискуемата, ниските му стойности
свидетелстват за наличие на несъответствие
между очакванията на персонала и
фактическото ниво на заплащане, което може да
доведе до съществено понижаване качеството
на труда на лицата и в крайни случаи до
текучество на персонала.
Ре зулт атите от измерването на
удовлетвореността на персонала по отношение
на провежданото управление, работната среда,
трудовото възнаграждение и възможностите за
професионално развитие (съобразно фигура 1)
са систематизирани в таблица 2. Те представят
получената обобщена оценка според скалата за
измерване равнището на удовлетвореност на
персонала, показана в таблица 1.

Фигура 3. Средна оценка на удовлетвореността на анкетираните
по изследваните компоненти
Източник: построена по данни от собствени изчисления
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Таблица 2.
Резултати от изследване равнището на удовлетворение на търговските

представители
Равнище на удовлетвореност на търговските
представители

Район

ТП 1

ТП 2

ТП 3

ТП 4

ТП 5

ТП 6

ТП 7

ТП 8

4,29

3,29

3,88

3,35

4,52

3,94

4,06

3,17

ТП 9

ТП 10

ТП 11

ТП 12

ТП 13

ТП 14

ТП 15

ТП 16

3.71

4,41

4,06

4,12

4,59

3,29

2,41

3,94

ТП 17

ТП 18

ТП 19

ТП 20

ТП 21

ТП 22

ТП 23

ТП 24

4,35

3,35

4

4,12

3,53

4

4,06

4,47

Северозападен район

Северен централен
район

Североизточен район

Източник: собствени изчисления

Данните в таблица 2 свидетелстват за постигане на средно до високо равнище на удовлетворение на
анкетираните, което се влияе в различна степен от фактори както вътрешни за предприятието, така и
външни независими от предприятието.
Обобщените резултати от формираната степен на удовлетворение са систематизирани на фигура 4.
Второ равнище

Трето равнище

Четвърто равнище

5,9%
70,6%

Пето равнище

2,9%
20,7%

Фигура 4. Равнище на удовлетвореност на изследваните лица
Източник: построена по данни от собствени изчисления

Както се вижда от таблица 2 и фигура 4,
полученият резултат определя над средното
равнище на удовлетворение за 97,3% от
анкетираните, като 20,7% от анкетираните са
със средна степен на удовлетвореност (трето
равнище), което може да се повиши чрез
предприемане на необходимите мерки за
повишаване на мотивацията. При 70,7% от
изследваните лица се наблюдава средно висока
степен на удовлетвореност (четвърто равнище),
което се отразява и върху качеството на
изпълняваната дейност чрез проявяване на
с т р е м е ж к ъ м уд о в л е т в о р я в а н е н а
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

потребителските нужди. За 5,9% от
анкетираните е характерно пълно
удовлетворение от условията за труд и
осъществяваната дейност (пето равнище), което
е предпоставка за постигане на висока степен на
ефективност и конкурентоспособност. Част от
персонала постига равнище на удовлетвореност,
позволяващо задоволителни или отлични
резултати, но при 2,9% от анкетираните е
регистриран резултат, който изразява ниска
удовлетвореност и ниска ефективност в
трудовия процес (второ равнище). Това оказва
неблагоприятно влияние върху клиентите, тъй

51

като лицата не проявяват необходимия стремеж
за удовлетворяване на техните потребности.
2. Изследване връзката „равнище на
уд ов л е т в о р е н о с т – р е а л и з и р а н о б е м
продажби”. Препоръки за повишаване
удовлетвореността на персонала.
Въз о снова на направения анализ на
удовлетвореността на персонала и изразената
Хипотеза 1 за наличие на връзка между
равнището на удовлетвореност на персонала и
р е зул т ат и т е о т д е й н о с т т а е п р о в е д е н
ко р е л а ц и о н е н а н а л и з н а р а н г о в е т е и
корелационен и регресионен анализ.
Корелационен анализ на ранговете –
(коефициент на Спирман - Rsp). Методът
изследва наличието на зависимости, чиито
и н д и к а т о р и и м а т ко л и ч е с т в е н и з р а з .
Стойностите на изследваните показатели са
ранжирани по значимост в низходящ ред
(таблица 3), като целта на анализа е чрез
прилагане на рангова скала за всеки от

признаците да се измери зависимостта между
двата реда рангове.
Както се вижда от таблица 3, ранговете на
всеки от признаците се сравнява, след което се
изчислява разликата между ранговете на двата
признака (di) и квадратите на изчислените
2
разлики (di ). Характеризирането на
зависимостта се определя от общата сума на
квадратите на разликите между ранговете на
двата признака (Σdi2) по формула (1), като
коефициентът на Спирман приема стойности в
интервала [-1 < Rsp < 1].
(1)
Получената стойност за Rsp = 0,94 определя
силна корелационна зависимост между
ранговете по равнище на удовлетворение на
персонала и реализиран обем продажби,
което изразява голямото съвпадение между
ранговите позиции на двата показателя.

Таблица 3.
Изчисляване на коефициент на рангова корелация по Спирман

Източник: собствени изчисления
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Поради факта, че стойностите на
коефициента на рангова корелация доказват
само наличието и степента на корелационната
зависимост между равнището на
удовлетвореност на персонала и реализирания
обем продажби, се прилага и друг метод за
установяване силата и посоката на връзката и
нейния ана литичен израз. Приложен е
еднофакторен корелационен и регресионен
анализ, при който независима променлива “x”
се явява равнището на удовлетвореност на
търговските представители, а зависима
променлива “y” е реализираният обем продажби
от търговските представители. При графичен
образ на емпиричната зависимост различен от
права линия, е необходимо съставяне на
регресионно уравнение, което да е адекватен
модел на тази зависимост. При невъзможност за
определяне на най-подходящата форма на
зависимост (полином от първа, втора, трета или
по-висока степен), след тестването на всяка от
т я х с е и з б и р а ф у н к ц и я т а , п р и ко я т о
стандартната грешка е най-малка. Изборът на
подходящ регресионен модел се извършва чрез
възможностите за анализ на приложната
програма MS Excel.
Резултатите от тестването на различни
регресионни модели (полином от първа степен
М1, полином от втора степен М2 и полином от

трета степен М3) са посочени в таблица 4.
Изведени са следните данни по отношение на
показателите коефициент на корелация (R),
2
ко е ф и ц и е н т н а д е т е рм и н а ц и я ( R ) ,
статистическа грешка (ES) и коефициент на
2
интердетерминация (N ), върху чиято основа е
направен изборът на подходящ регресионен
модел, представящ връзката „равнище на
удовлетворение – реализиран обем продажби”
(таблица 4).
Таблица 4.
Резултати от приложените регресионни
модели за отчитане силата и посоката на
връзката

Източник: от автора
Върху получените резултати от тестваните
модели е построена графика, изразяваща
емпиричната зависимост между изследваните
показатели – равнище на удовлетвореност и
реализиран обем продажби (фигура 5).

Фигура 5. Графичен израз на изследваните регресионни модели за връзката „равнище
на удовлетвореност – реализиран обем продажби”
Източник: построена по данни от собствени изчисления
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Както се вижда от таблица 4 и фигура 5,
разликите между анализираните показатели са
минимални, а стандартната грешка е най-малка
при М3, поради което за най-подходящ
аналитичен израз на зависимостта е избран
нелинеен регресионен модел - полином от трета
степен, представен с регресионното уравнение:
(2)
където:
yi – изгладени стойности на резултата на база

получения модел;
а 0 , а 1 , а 2 , а 3 – извадкови регресионни
коефициенти
xi – фактически стойности на фактора при
първи, втори и трети полином.
Д а н н и т е , въ р ху ко и то е о с н о ва н
регресионния анализ, са посочени в таблица 5,
като уравнението на регресионния модел добива
следния вид:
yi = 31004,2 + (-5453,6)xi + 318xi2 + (-6,06)xi3

Таблица 5.
Зависимост между равнище на удовлетвореност и реализиран обем продажби

Източник: собствени изчисления

Получената стойност за а3 = 83 показва, че на единица изменение в независимата променлива
отговарят 83 единици съответно увеличение или намаление в зависимата променлива.
Коефициентът на корелация (R = 0,875), който според таблица 6 показва висока положителна
зависимост между изследваните показатели доказва, че голяма част от промените в
реализирания обем продажби се дължат на удовлетворението на персонала.
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Таблица 6.
Интерпретация на стойностите на коефициента на корелация r

Източник: http://teststat.hit.bg/file8.html

Обяснителната способност на регресионния модел се съдържа в стойността на коефициента на
детерминация (R2), който показва каква част от изменението в зависимата променлива се дължи на
изменението на независимата променлива. Обработвайки данните получаваме стойност за R2 =
0,77, което позволява да твърдим, че 77% от общия размер изменения в резултата се дължат на
изменения в размера на включени в модела фактори и 23% (коефициент на интердетерминация
2
N = 1 – R ) на изменения във фактори, неизследвани в модела.
Графично индикаторите и съществуващата между тях връзка са показани на фигура 6.

Фигура 6. Връзка „равнище на удовлетвореност – реализиран обем продажби”
Източник: построена по данни от собствени изчисления

Графичното представяне на връзката
„равнище на удовлетвореност – реализиран
обем продажби” я определя като
правопропорционална – с нарастване
равнището на удовлетвореност на заетите лица
нараства и реализираният от търговските
представители обем продажби. Както се вижда
от фигура 6, по-голямата част от изследваните
лица регистрират приблизително сходни
резултати, поради което се наблюдава тяхното
групиране в интервала между 300 и 500
реализирани продажби при равнище на
удовлетвореност от средно (трето равнище) до
сравнително високо (четвърто равнище).
Р е з ул т а т и т е о т п р о в е д е н и я р а н г о в
корелационен анализ и корелационния и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

регресионен анализ доказват съществуването на
силна връзка между равнището на
удовлетворение на персонала и реализирания
обем продажби, който е пряк измерител на
качеството и ефективността на дейността на
търговските представители, което доказва
Хипотеза 1, а именно, че „Формираното
равнище на удовлетвореност на заетите лица
въздейства върху качеството на
изпълняваната дейност и резултатите от
труда на заетите”.
За изчисление на средното процентно
изменение на стойността на зависимата
променлива при изменение с една абсолютна
процентна единица на не зависимат а
променлива се използва Коефициент на
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еластичност (3).
(3)
където:
- средна стойно ст на съответния
факторен признак;
ȳ - средна стойност на резултативния
признак;
ai - коефициент на регресия пред съответния
факторен признак.
Получената стойност за Ехi = 11,1, която
показва, че при изменение на равнището на
уд о в л е т в о р е н о с т н а е д н о л и ц е с 1 % ,
реализираният обем продажби ще нарастне
средно с 11,1%, доказва Хипотеза 2, че „Чрез
повишаване равнището на удовлетвореност на
персонала във връзка с възможностите за
развитие, работния климат, отношението към
изпълняваната дейност и заплащане, се
постига повишаване на реализирания обем
продажби”.
Възможно е след провеждането на дейности
за повишаване на удовлетвореността чрез
различни материални и нематериални стимули,
лицата да не увеличат степента на своята
удовлетвореност и да продължат да намаляват
своята ефективност и резултати, което доказано

води до понижаване на резултатите от
дейността. Поради това е необходимо да се
прецени доколко икономически оправдано е
задържането на тези лица, тъй като те
калкулират повече загуби от нереализирани
продажби, отколкото приходи. При вземане на
решение за запазване на наличния персонал е
необходимо предприемане на мерки за
повишаване удовлетвореността на персонала
(таблица 7).
А ко п р и п р о в е д е н и т е д е й н о с т и з а
повишаване удовлетвореността на персонала
съобразно предложените препоръки с е
наблюдава ниска ефективност на персонала и
незаинтересованост към фирмените цели е
препоръчително наемане на нов персонал.
Н о в и т е л и ц а т р я б ва д а с а д о с т ат ъ ч н о
квалифицирани и мотивирани за изпълнение на
целите, както и притежаващи желание за
постоянно усъвършенстване, за постигането на
високо равнище на удовлетвореност. Това
гарантира на търговското предприятие
притежаването на конкурентно предимство в
лицето на високообразован, квалифициран и
компетентен персонал, с висока ангажираност и
желание за работа.

Таблица 7. Препоръки за повишаване удовлетвореността на персонала
Показател
за оценка на
удовлетвореността

Елементи на показателя
Методи на управление на
персонала

Управление

Отношения с ръководител
Възлагане на задачи и
насоки на работа
Условия на труд
Равнище на стрес

Работна среда

Взаимодействие с колегите
Комуникации и конфликти
Основно заплащане

Трудово
възнаграждение

Кариера
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Допълнителни придобивки
Социално и пенсионно
осигуряване
Бонуси
Амбиции и нагласи
Развитие и израстване
Обучение и повишаване на
квалификацията

Източник: от автора

Препоръки за повишаване на удовлетвореността

Необходимо е да се анализира прилаганият метод на
управление и при необходимост да се предприемат
корекции за подобряване на дейността на управителя.
Трябва да се прецени доколко условията на труд
отговарят на изискванията и да се подобрят при
необходимост. Равнището на стрес, което може да се
предизвика
от
неефективни
междуличностни
взаимоотношения, може да се намали чрез организиране
на съвместни мероприятия, които да подобрят
колективния дух.
Изисква се оценка на трудовото представяне и нивото
на конкурентоспособност. Ефективният служител с
висока конкурентоспособност трябва да бъде задържан
чрез използване на мотивационни дейности, които да
повишат неговата удовлетвореност.
Липсата на възможност за израстване в кариерата е
предпоставка за амбициозните и търсещи развитие хора
да потърсят нова работа. За задържането на тези лица
трябва да се разгледат възможностите за повишаването им
в длъжност или предлагане на по-отговорна работа.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Изследване на зависимостта между удовлетвореността на ...
Заключение
Удовлетвореността на персонала се отразява
върху поведението на работното място, което
повишава или понижава каче ството на
обслужване на клиентите. За оценяване
нагласите, мотивацията и мнението на заетите
лица е необходимо измерване на
удовлетвореността на персонала, което помага
за подобряване процеса на неговото управление
и съответното повишаване на
конкурентоспособността му. Доказаната връзка
между равнището на удовлетворение на
персонала и реализирания обем продажби е
предпоставка за провеждане на анализ на
осъществяваната политика по управление на
персонала, както и провеждане на мероприятия
за повишаване равнището на удовлетворение на
персонала с цел растеж на резултатите от труда
на търговското предприятие.
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Концепцията за развитието на „висококачествената“ („квалифицирана“) секюритизация в контекста на
изграждането на съюз
на капиталовите
пазари в Европа
ас. д-р Ваня Иванова
УНСС – София
Въведение
През февруари 2015 г., Европейската комисия
(ЕК) представи дългоочаквания план за
насърчаване на финансирането на реалната
икономика и икономическия растеж в Европа
чрез създаването на съюз на капиталовите
пазари на 28-те страни-членки. Публикуваната
Зелена книга относно изграждането на този
съюз цели стимулиране на дебата за мерките,
необходими за идентифициране и отстраняване
на препят ствият а пред създаването на
интегриран капит а лов пазар в Европа.
1
Секюритизацията на активи заема важно място
в този проект – развиването на пазар на
висококаче ствени продукти на
секюритизационната технология се разглежда
като важен градивен елемент на този съюз,
който може да допринесе за постигането на
приоритетната цел на ЕК - връщане към
1

Секюритизацията на активи е финансова технология, при
която финансови активи (”базисни активи”) на даден инициатор
(първоначален кредитор) (и/или кредитен риск, свързан с тези
активи) се прехвърлят на трети лица, в частност (при
традиционната и някои форми на синтетична секюритизация) чрез икономическа единица със специална инвестиционна цел
(ДСИЦ), което финансира покупката им чрез емисия на ценни
книжа, паричните потоци по които зависят от доходността на
активите (ЦКБА).
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устойчив икономически растеж и създаване на
работни места. Заедно със Зелената книга бе
публикуван консултативен документ на ЕК
относно създаването на рамка на ЕС за т.нар.
висококачествена („проста, прозрачна и
стандартизирана“) секюритизация, чрез който
бяха инициирани консулт ации, целящи
разработването на предложения за
насърчаването на тази категория
секюритизации и активизиране на силно
засегнатия от глобалната финансова криза
европейски секюритизационен пазар. Този
документ е част от поредицата, публикувани
през последните две години, документи и
изявления на централни банки, надзорни органи
и други европейски институции и
представители на частния сектор, призоваващи
за предприемане на нужните мерки за
възстановяване на секюритизацията в ЕС.
Подчертавайки значимостта на насърчаването
на алтернативни форми на финансиране, в т.ч. на
секюритизацията, като допълнение към
доминиращото в Европа банково финансиране и
предпоставка за осигуряването на повече
инвестиции за бизнеса, ЕК отбелязва, че това
"не е връщане към лошите стари дни на пазара
на високорискови ипотеки“. В работната
програма за 2015 на ЕК бе обявено
предстоящото разработване на рамка за
висококаче ствената секюритизация, а в
Инвестиционния план за Европа, представен от
ЕК през ноември 2014 г., създаването на
устойчив пазар на тази категория
секюритизации, без повторение на грешките,
направени преди кризата, се посочва като една
от петте приоритетни области за действие в
краткосрочен план. Идеята, заложена в основата
на концепцият а за висококаче ственат а
секюритизация, е да се стимулира емитирането
на секюритизационни инструменти и
инвестициите в тях, като се осигурят високи
стандарти, правна сигурност, съпоставимост и
прозрачност, и се предотврати приложението на
разпространените преди кризата в някои
с егменти на с екюритизационния пазар
проблемни практики, доприне сли за
пораждането на кризата.
1.Ползи от възст ановяването на
европейския секюритизационен пазар
Макар че една от основните цели на
изграждането на съюз на капиталовите пазари в
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Концепцията за развитието на „висококачествената“ ...
ЕС е диверсифицирането на източниците на
финансиране за европейската икономика в
посока засилване на небанковото финансиране,
ЕК подчертава, че целта е допълване на ролята
на банките, а не тяхното изместване, затова
банковата система ще продължи да изпълнява
о сновна роля при финансирането на
икономическите агенти в Европа. Очакванията
са банките, като кредитори на значителна част
от икономиката и посредници на капиталовите
пазари, да се възползват от по-задълбочената
интеграция на единния пазар на капитали, което
би означавало редуциране на бариерите пред
трансграничните инвестиции и увеличаване на
сделките на местните пазари и в ЕС. В този
смисъл, мерки като създаването на рамка за
„висококачествената“ секюритизация биха
могли да насърчат кредитната активност на
банките - инициатори, насочена към реалната
икономика, тъй като секюритизационната
технология позволява прехвърляне на кредитен
риск от банките към инве ститори на
капиталовите пазари. В документите на ЕК (EК
(2015) се признава, че секюритизацията на
активи е основен елемент на добре
функциониращите финансови пазари и добре
структурирана, може да бъде важен канал за
диверсификация на източниците на
финансиране, по-ефективно разпределение на
кредитния риск във финансовия сектор и
осигуряване на допълнителни възможности за
инвестиции. Секюритизацията е от особено
важно значение за изграждането на съюз на
капиталовите пазари в ЕС: разумно регулирана
и провеждана, тя може да изпълнява ролята на
свързващо звено между балансите на банките (и
н е б а н ко в и т е ф и н а н с о в и и н с т и ту ц и и и
търговските предприятия) и капиталовите
пазари, осигурявайки на банките механизъм за
редуциране на ливъриджа и прехвърляне на част
от кредитния риск, на небанковите институции –
разнообразяване на източниците на
финансиране, а на инвеститорите –
висококачествени инвестиционни активи с
атрактивни доходности и рисков и матуритетен
профил, съобразен с техните потребности.
Приложението на с екюритизационнат а
технология може да допринесе за подобряване
на ефективността на банките и финансовата
система като цяло, като по този начин генерира
косвени ползи за бизнеса и домакинствата (в т.ч.
под формата на по-добри лихвени условия по
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

предоставяните кредити).
Слабите ре зулт ати по отношение на
управлението на кредитния и ликвидния риск,
регистрирани в определени подсектори на
с екюритизационния пазар доприне соха
значително за пораждането на глобалната
финансова криза. Последиците от срива на
кредитното качество и ликвидността на
емитираните в САЩ ценни книжа, базирани на
в и с о ко р и с ко в и ж и л и щ н и и п о т е к и и
използваните за препакетирането им
обезпечени дългови облигации (CDO) за
разпространението на тази криза са добре
документирани (Gorton, Metrick (2010), Caprio,
Demirgüç-Kunt, Kane (2010), Brunnermeier
(2012) и др.). Макар че някои подсектори на
гл о б а л н и я с е к ю р и т и з а ц и о н е н п а з а р
регистрираха слабо представяне, други
о станаха стабилни дори при крайно
неблагоприятни обстоятелства като тези по
в р е м е н а к р и з ат а . С и з к л юч е н и е н а
обезпечените дългови облигации (CDO), и в
частност тези, използвани за
пресекюритизиране на други ЦКБА (много от
ко и т о – с е к с п о з и ц и и к ъ м п а з а р а н а
високорискови ипотеки в САЩ) и ценните
книжа, базирани на търговски ипотеки,
секюритизационният пазар в Европа реализира
много ниски нива на неизпълнение в периода на
2
кризата и след нея . Независимо от това,
отсъствието на достатъчно прозрачност
относно параметрите на различните структури и
класове активи доведе до това, целият
секюритизационен сегмент на капиталовия
пазар да бъде възприеман като непрозрачен,
сложен и характеризиращ се с изкривяване на
стимулите, а негативните възприятия, свързани
2

Кумулативното ниво на неизпълнение по ЦКБА, емитирани в
Европа, за периода от началото на глобалната финансова криза
(средата на 2007 г.) досега, възлизат средно на 0,6%-1,5% (в
зависимост от проучването), при средно 9,3%-18,4% за ЦКБА,
емитирани в САЩ. Европейските ценни книжа, базирани на
жилищни ипотечни кредити, вземания по кредитни карти и др.
потребителски кредити (съставляващи преобладаващата част от
ЦКБА на европейския пазар) реализират нива на неизпълнение,
по-ниски от 0,2% за посочения период. За сравнение, нивата на
неизпълнение в сектора на ценните книжа, базирани на
жилищни (в т.ч. високорискови и алтернативни (Alt-A)) ипотеки
в САЩ надхвърлят 20%. В Европа, високи нива на неизпълнение
са регистрирани при пресекюритизиращите обезпечени дългови
облигации (40,4%), чийто относителен дял в европейския
секюритизационен пазар, обаче, е много нисък (под 2%), и при
ценните книжа, базирани на търговски ипотеки (9,9%), което се
дължи до голяма степен на типичната за тях трансформация на
падежи (техният относителен дял в европейския пазар е под
10%).
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с класовете ЦКБА с проблематично
представяне, да се разпространят и към
продукти, които показаха добри резултати.
Глобалната финансова криза имаше тежки
последици за секюритизационните пазари.
Емисионните обеми се понижиха рязко, като
емисиите на определени, особено сложни и
непрозрачни продукти, като арбитражните
синтетични обезпечени кредитни облигации
(CLO) и обезпечените дългови облигации,
използвани за пресекюритизиране на траншове
от други обезпечени дългови облигации (CDO2)
не бяха подновени и е малко вероятно да бъдат,
поради липсата на търсене и рестриктивното
регулаторно третиране. За възстановяването на
европейските пазари не помогнаха няколкото
вълни от нови регламенти в рамките на
широкообхватната реформа на регулаторната
рамка на секюритизацията след кризата, които
като цяло направиха приложението на
последната по-малко привлекателно за
инициаторите и инвеститорите. Капиталовите
изисквания за инвестиции в ЦКБА на банките и
застрахователите бяха повишени и независимо
от частичното им редуциране при последните
изменения на регламентите Базел III и
Платежоспособност II, остават много повисоки, отколкото е оправдано от ниските
исторически нива на неизпълнение в повечето
сегменти на секюритизационния пазар, което
ги превръща в сериозен възпиращ фактор за тези
инвестиции. От гледна точка на инициаторите,
признаването за регулаторни цели на т.нар.
значително прехвърляне на кредитен риск
(което е необходимо условие за реализиране на
една от основните ползи от секюритизацията освобождаването на капитал) стана много
трудно; инициаторите следва да съблюдават и
определени изисквания за задържане на
м и н и м а л н а р и с ко ва е кс п о з и ц и я в
секюритизациите, както и множество, често
припокриващи се, изисквания за оповестяване
на информация. Независимо от това, че
осигуряването на алтернативен източник на
финансиране е основен мотив за използването
на секюритизация (Agostino, Mazzucca (2008),
Cardone-Riportella, Samaniego-Medina, TrujilloPonce (2010)), основна предпоставка за
активизиране на секюритизационната дейност
на банките - инициатори (и оттам – на
кредитирането на реалната икономика) е
възстановяването на функциите на
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с е к ю р и т и з а ц и я т а к ат о и н с т р у м е н т з а
прехвърляне на риск. Поради своята сложност, в
качеството си единствено на механизъм за
финансиране, секюритизацията на активи
обикновено е по-скъпа от алтернативни такива
м еха н и зм и като е м и с и и т е н а п о к р и т и
облигации. Секюритизацията може да се
конкурира с тях, само ако нейната цена отчита
икономията на разходи, постигната чрез
освобождаването на регулаторен капитал. Ето
защо, трудно стите при признаването за
регулаторни цели на значително прехвърляне на
кредитен риск и съще ствуващите
несъответствия между отделните юрисдикции в
това отношение на този етап ограничават
стимулите за секюритизация за инициаторите в
Е в р о п а . Р е д и ц а д р у г и з а ко н од а т е л н и
инициативи, които не са насочени специално
към секюритизацията, също се отразяват
негативно на нейното използване. В контекста
на това твърде консервативно регулаторно
третиране, както и предвид въздействието на
фактори като недостатъчната база инвеститори
и до стъпа на банките – потенциални
инициатори до евтини алтернативни източници
за финансиране, като количествените улеснения
на ЕЦБ, е обяснимо, че възстановяването на
европейския секюритизационен пазар протича
бавно. По данни на Асоциацият а за
финансовите пазари в Европа (AFME (2015)),
обемът ЦКБА, емитирани на този пазар през
2014 г. е 216,5 млрд. евро, което представлява
нарастване с 19,8% спрямо 2013 г., след пет
поредни години понижение в този обем; за
сравнение, през 2007 г. този обем е бил 477,6
млрд. евро. Инициаторите продължават да
задържат голяма част от новите емисии ЦКБА
(64% през 2014 г.), с цел използването им като
обезпечение при репо операции с централни
банки, а доверието на инвеститорите все още не
е напълно възстановено.
2.Концепцията за „висококачествената“
(„квалифицирана“) секюритизация
Съществено различаващите се резултати,
реализирани в различните сегменти на
секюритизационния пазар (по класове активи и
региони), доведоха до разбирането, че
регулаторният подход, налагащ уеднаквено
третиране на различните ЦКБА, вече не е
подходящ, тъй като това третиране е твърде
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Концепцията за развитието на „висококачествената“ ...
толерантно за определени, високо рискови
транзакции и необосновано консервативно за
про стите като структура, стандартни и
прозрачни продукти. Идеята за
диференцирането на този пазар чрез
обособяването на категорията
„ в и с о ко к ач е с т в е н а “ с е к ю р и т и з а ц и я
(отговаряща на определени стандарти за
прозрачност, простота, сравнимост) с цел
възстановяване на пазара на продуктите,
представили се добре по време на кризата, бе
лансирана първо от секюритизационната
индустрия, под формата на независимата
инициатива „Първокласни обезпечени ценни
книжа“ (PCS). Целта на тази инициатива,
създадена през 2012 г., е да се идентифицират
най-добрите пазарни практики в областта на
секюритизацията и се удостовери наличието на
проста и прозрачна структура и качествен пул от
базисни активи при ЦКБА, обозначени с
едноименната квалификация. Междувременно,
като ре акция на бавните темпове на
следкризисното икономическо възстановяване в
Европа, редица европейски институции и
международни организации публикуваха
консултативни документи, в които се посочва,
ч е с л а б ат а а кт и в н о с т н а е в р о п е й с к и я
секюритизационен пазар е една от бариерите за
генериране на икономически растеж, което
налага предприемането на адекватни мерки за
неговото възстановяване. Такива изявления и
документи, съдържащи предложения за
стандарти за диференцирането на този пазар,
бяха публикувани последователно от ЕЦБ и
Английската централна банка (BoE, ECB
(2014)), Европейския банков орган (EBA
(2014)), Базелския комитет за банков надзор и
Международната организация на комисиите по
ценни книжа (BCBS, IOSCO (2015)). Изразената
от тези институции подкрепа за концепцията,
първоначално обозначавана като такава,
о т н а с я щ а с е з а " в и с о ко к ач е с т в е н ат а "
с е к ю р и т и з а ц и я ( коя то п р ед п ол а г а
разграничаване на ЦКБА с различно качество на
базата на класа активи), впоследствие се
измести към разбирането, че това
разграничаване следва да се прави под формата
на по-неутрални рамки, които не предполагат
специфично ограничаване на риска или
определено ниво на качество на базисните
активи (и, макар че все още няма консенсус по
този въпрос, че въпросната категория следва да
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

се обозначава като "квалифицирана" или
„проста, прозрачна и стандартизирана“ (STS)
секюритизация).
Създаването на регулаторна рамка за
висококачествените или квалифицирани
секюритизации се разглежда като важна стъпка
към преодоляването на недостатъците и
рисковете, наблюдавани на секюритизационния
пазар по време на финансовата криза и в
частност, сложността и непрозрачността на
определени продукти, както и агентския и
моделен риск. Разработването на общи
критерии за дефиниране на квалифицираните
с екюритизации като минимум ще с е
противопостави на негативните възприятия за
този инвестиционен клас след кризата и ще
спомогне за възстановяването на доверието на
инве ститорите. Използвана за по-добро
разграничаване на качеството на различните
секюритизационни продукти, една такава рамка
може да допринесе за осигуряване на побл а го п р и я т н а р е г ул ато р н а с р ед а и
равнопоставеност между ЦКБА и други
сравними форми на инвестиции, подобряване на
чувствителността към риска на приложимите
спрямо ЦКБА капититалови изисквания и други
регулаторни стандарти и намаляване на
зависимостта на инвеститорите от оценките на
рейтинговите агенции.
Основното приложение на категорията
„квалифицирана“ секюритизация, след като
бъдат разработени критериите за нейното
дефиниране, е свързано с потенциално поблагоприятно регулаторното третиране на
съответните продукти от гледна точка на
капиталовите изисквания за инвестиции в тях.
Първата стъпка в това отношение беше
направена през 2013 г., когато Европейският
орган за застраховане и професионално
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) въведе
разграничение между секюритизациите тип А
(висококачествени) и тип Б (други) в рамките на
Д и р е к т и в ат а П л ат е жо с п о с о б н о с т I I и
съответните, свързани с инвестициите в тези
категории продукти, капиталови разходи за
(пре)застрахователните предприятия. Очаква се
подобен подход да бъде приложен и по
отношение на капиталовите изисквания за
банките след приемане на разработваните
понастоящем критерии за идентифицирането на
„ к ва л и ф и ц и р а н и т е “ с е к ю р и т и з а ц и и , а
критериите, заложени в посочения регламент за
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(пре)застрахователните предприятия да бъдат
преразгледани с цел хармонизирането им с тези
общи критерии. На този етап отсъства яснота за
степента на потенциалното редуциране на
капиталовите изисквания за инвестиции в
ЦКБА от категорията "квалифицирана"
секюритизация на банките, но становището на
Европейския банков орган е, че ревизираното
регулаторно третиране на "квалифицираната"
секюритизация следва да ограничи отсъствието
на неутралност на капиталовите разходи, което е
един от основните недостатъци на актуалната
секюритизационната рамка на Базел III. Макар
че е малко вероятно капиталовите изисквания за
с екюритизиращи експозиции да ст анат
идентични на тези при директно инвестиране в
съответните базисни активи, необосновано
голямата разлика между тези изисквания
вероятно ще бъде съществено редуцирана. Това
би било значителен напредък, доколкото
високите капиталови разходи за
секюритизиращи експозиции на банките (които
са основните инвеститори на европейския
пазар), в сравнение с тези за базисните активи,
както и за подобни като рисков профил дългови
инструменти като покритите облигации, са една
от основните бариери за възстановяване на
европейския пазар. Индикации за положителни
развития в това отношение се съдържат в
решението на БКБН, взето през 2014 г., след
завършване на работата по критериите за
дефиниране на квалифицираните
секюритизации, да бъде разгледан въпросът за
тяхното отразяване в капиталовата рамка Базел
III, както и в анонса на ЕБО и ЕК за възможно
приемане на специфичен за Европа подход
отно сно капиталовите изисквания за
инвестициите на банките в продукти на
к ва л и ф и ц и р а н ат а с е к ю р и т и з а ц и я . П о благоприятното третиране от гледна точка на
регулаторния капитал е основното, но не
е д и н с т в е н о п о т е н ц и а л н о р е г ул ат о р н о
предимство за тази категория секюритизации.
През 2014 г., с делегиран акт на ЕК бе внесено
изменение в регламента за коефициента на
ликвидно покритие (LCR) на банките,
съобразно което относително широка гама
ЦКБА, разглеждани (за целите на този
регламент) като висококачествени (отговарящи
на съответни критерии за допустимост), ще
бъдат включвани в ликвидните буфери на
банките, изисквани с цел подобряване на
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устойчиво стт а им на ликвиден риск в
краткосрочен план. Очакванията са, след
приемане на критериите за дефиниране на
„квалифицираната“ секюритизация, правилата
за включване на ЦКБА в ликвидните буфери на
банките по посочения регламент да бъдат
приведени в съответствие с тези общи критерии,
евентуално след включването на специфични
допълнителни изисквания. Такива промени се
очаква да бъдат внесени и в изискванията за
задържане на кредитен риск, което ще понижи
риска от неспазване на регулаторните правила
от инвеститорите (касаещи отговорностите на
по следните във връзка с проверката за
съответствие с изискванията за задържане), и
така ще се улесни инвестирането в инструменти
на квалифицираната секюритизация.3
3.Критерии за идентифициране на
„квалифицираната“ секюритизация
Основният въпрос, стоящ на дневен ред във
връзка с практиче ското приложение на
разглежданата концепция, е постигането на
п р и е м л и ва д е ф и н и ц и я н а кат е го р и я т а
„висококаче ствена“ („ква лифицирана“)
секюритизация, като отправна точка за което
могат да послужат критериите, предложени в
предприетите до момента инициативи в това
отношение или приложими в рамките на
съществуващи пазарни стандарти. Както беше
посочено, през последните две години бяха
публикувани редица консултативни документи
по този въпрос от европейски институции и
международни организации. Алтернативно
р е ш е н и е п р ед с т а вл я ват к р и т е р и и т е з а
допустимост на обезпеченията, приемани при
кредитните операции на ЕЦБ и други централни
банки, критериите, използвани за
идентифициране на висококачествените („тип
А“) секюритизации в рамките на Директивата
П л ат е жо с п о с о б н о с т I I , к а к т о и т е з и ,
разработени в рамките на инициативата
„Първокласни обезпечени ценни книжа“. Тези
предложения съдържат различни като брой,
принцип на категоризиране и степен на
3
Съобразно приложимите в ЕС правила за задържане на риск
при секюритизация, инвеститорите в ЦКБА имат отговорността
да гаранитрат, че изискването за задържане на нетен
икономически интерес от инициаторите е удовлетворено; при
не спазване на това изискване се налага значително
допълнително капиталово изискване за съответната инвестиция.
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детайлност критерии за идентифициране на
квалифицираните секюритизации, но
основните принципи и критерии са много
близки. Начинът на формулиране на тези
предложения предполага, че пакетът от
критерии, който ще бъде приет, следва да има
модулен характер, което би позволило неговото
приложение за множество различни цели, като в
зависимост от предназначението на тази
квалификация, вероятно ще е необходимо
надграждане на о сновните критерии с
допълнителни такива: например,
характеристиките, позволяващи прилагане на
специфични капит а лови изисквания за
квалифицираните секюритизации, може да се
различават от тези, необходими за включването
на последните в ликвидните буфери на банките.
Различните предложения подхождат към този
въпрос по различен начин и засега отсъства
единно мнение за това, кои критерии следва да
имат статут на основни и кои – на допълнителни.
Б е з д а с е и з б р оя ват п од р о б н о в с и ч к и
изисквания, предложени в отделните цитирани
консултативни документи, по-долу са обобщени
основните, включени в тях, критерии, на които
следва да отговаря „ква лифициранат а“
секюритизация, обособени в категориите
„простота“, „прозрачност“, „стандартизация“.
1. Простота на секюритизациите
Тази категория критерии включва изисквания
за хомогенност на пуловете от секюритизирани
а к т и в и , ко и т о с л е д в а д а с а с п р о с т и
характеристики, и се фокусира върху това да се
гарантира, че секюритизационните структури
не с а твърде сложни, т.е. не пораждат
прекомерни трудности по отношение на
моделирането на инве стиционния риск.
Категорията включва следните конкретни
критерии:
1.1.Традиционна секюритизация (от типа
„истинска продажба“ на базисните активи):
включването на това изискване е
последователно застъпено в направените
предложения и цели гарантиране на
отделеността на ДСИЦ (и изолираните в него
базисни активи) от инициатора, в резултат на
която о сновен фактор при оценката на
секюритизационните продукти е качеството на
т е з и а кт и в и ( и о с и г у р е н и т е к р ед и т н и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

подобрения), а не на това на инициатора като
4
икономическа единица. Благодарение на тази
специфика на секюритизационната технология,
тя е приложима като алтернативен източник на
финансиране за банки-инициатори с ограничен
достъп до капиталовите пазари или такива,
пласирането на чиито необезпечени облигации
би било свързано с относително високи разходи.
Пример за това е секюритизацията на кредити за
м и к р о - , ма л к и и с р ед н и п р ед п р и я т и я ,
осъществена от ПроКредит Банк (България)
през 2006 г. и 2011 г. (първата по рода си
секюритизация от типа „истинска продажба“ в
България), чрез която банката си осигурява нов
източник на средно- и дълго срочно
финансиране, черпейки ресурс директно от
международния пазар на търговски ЦКБА,
използван за финансиране на кредитните й
операции, насочени към МСП. Този критерий
отразява принципното недоверие към
синтетичните секюритизации след кризата и
много от пазарните участници изразяват
съображения в подкрепа на тяхнат а
допустимост при дефинирането на категорията
„квалифицирана“ секюритизация.
1.2.Изключване на пресекюритизациите:
това е универсален критерий, заложен във
всички предложения, отразяващ много високите
исторически нива на неизпълнение при
обезпечените дългови облигации от типа CDO2 и
факта, че структурирането на продукти, чиито
базисни активи включват траншове (вкл.
междинни) от други емисии ЦКБА, прави
сделките по-сложни и по-трудно - моделирането
на инвестиционния риск.
1.3.Хомогенност на секюритизираните
активи: конкретното съдържание на това
изискване варира в отделните предложения, но
основната идея е, че секюритизацията следва да
бъде базирана на експозиции, хомогенни по
отношение на клас а активи, ва лутнат а
4
За постигане на отделеност на ДСИЦ и защита на интересите
на инве ститорите в ЦКБА чре з предотвратяване на
възможността за предявяване на искове срещу ДСИЦ от
кредитори на инициатора, тези дружества следва да отговарят на
определени условия, в т.ч. стриктно ограничаване на
разрешените за осъществяване дейности (вж. чл. 4 на Закона за
ДСИЦ). Едно от условият а за добре ст руктурирана
секюритизация е прецизното отделяне на базисните активи от
инициатора, чрез прехвърлянето им на ДСИЦ, чиито операции
са ограничени до придобиването и финансирането на тези
активи.
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деноминация на активите и юрисдикцията, като
предпоставка за адекватно моделиране на риска.
Този критерий не поражда възражения относно
хомогенността по отношение на класа активи
(доколкото не би могло да се очаква, например,
жилищни ипотеки и вземания по кредитни
карти да бъдат секюритизирани в един и същи
пул), но отсъства единно мнение доколко е
уме стен по отношение на ва лутнат а
деноминация или юрисдикцията. Валутният
риск може да бъде хеджиран, а някои
юрисдикции и класове активи не са в състояние
да генерират достатъчно големи пулове от
активи, за да бъде икономически ефективна
секюритизацията, когато е ограничена в
рамките на отделна юрисдикция или клас
активи. Едно изискване за хомогенност по
отношение на юрисдикцията, в рамките на която
са инициирани активите, би било в
противоречие с по-широките цели на проекта за
изграждане на единен капиталов пазар в ЕС и не
е оправдано от гледна точка на историческите
резултати от дейността на пазари като този на
ценните книжа, базирани на кредити за малки и
средни предприятия (които често включват
кредити, инициирани в множе ство
юрисдикции).
1.4.Изключване на секюритизации, чиито
пулове съдържат експозиции, по които е налице
неизпълнение или такива към
кредитополучатели с лоша кредитна история.
Този критерий е широко застъпен и отразява повисоката сложност при оценката на вероятните
парични потоци по активи в неизпълнение.
Е в е н туа л н и т е п р о бл е м и п р и н е го в ото
приложение могат да бъдат свързани с
различаващите се подходи, приложими в
различните юрисдикции, за определяне на
наличието на "лоша кредитна история" или
"неизпълнение" по активите, което обуславя
нуждата от признаване на съществуващите
разлики и предвиждане на достатъчна гъвкавост
при формулиране на тези критерии.
1.5.Изключване на структурния риск, свързан
с рефинансирането на базисните експозиции
и/или наличието на значителна трансформация
на падежи; това изискване е мотивирано от
факта, че при някои секюритизации е налице
значителен матуритетен дисбаланс между
активите и пасивите и риск, свързан с
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рефинансирането на базисните активи, който
може да генерира неизпълнение по
секюритизиращите траншове при понижена
пазарна ликвидност (подобно на риска,
м ат е р и а л и з и р а н п р и с т р у к т у р и р а н и т е
инвестиционни компании (SIV) и някои ценни
книжа, базирани на търговски ипотеки по време
на кризата). Това по същество означава
изключване на тези популярни преди кризата
структури при дефинирането на категорията
„квалифицирана секюритизация“.
1.6. Други изсквания в рамките на тази
кат е го р и я к р и т е р и и : я с н о о п р ед е л е н и
приоритети на плащанията по различните
траншове на секюритизационната емисия;
изключване на секюритизации,
характеризиращи се с активно управление на
пула от активи на дискреционна основа;
недопускане на клаузи за възстановяване на
платени суми; изискване, базисните експозиции
да са инициирани в хода на обичайната дейност
на първоначалния кредитор, в съответствие със
стабилни и стандартни критерии за кредитиране
и оценка на кредитоспособността; ограничения
относно максималната експозиция към един
длъжник в рамките на секюритизационния пул и
др.
2. Прозрачност на секюритизациите
Тази категория критерии касае
осигуряването за инвеститорите на достъп до
детайлна информация за базисните активи,
транзакционните структури и участващите
страни, с цел редуциране на информационната
асиметрия в процеса на секюритизация и
осигуряване на възможност за провеждане на
в с е о бх ват н а и з а д ъ л б оч е н а о ц е н ка н а
(потенциалните) инвестиции. Негативните
възприятия, засегнали секюритизацията, до
голяма степен бяха обусловени от
разпространените преди кризата недостатъци в
оповестяването на информация във връзка с
някои по-сложни структури, при които
секюритизационните техники са използвани за
създаване на непрозрачни инструменти. Ето
защо е особено важно да се прави разграничение
между такива продукти, каквито вече не се
емитират, и „квалифицираната“ секюритизация,
при която, като форма на финансиране, базирано
на активи, разкриването на информация на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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практика винаги е било адекватно (и често подобро от това при други форми на набиране на
капит ал, като дяловото финансиране и
необезпечените кредити). В този смисъл, тази
категория критерии предполага внасяне на
допълнителни подобрения в обхват а и
достъпността на оповестяването на информация
и създаването на единен режим за осигурено при
минимални разходи оповестяване.
2.1. Спазване на изискванията за разкриване
на информация: това е о сновното от
изискванията от тази категория и се отнася до
осигуряването на непосредствен достъп на
инвеститорите до всички данни от съществено
з н ач е н и е з а к р ед и т н ото кач е с т во и
историческите нива на неизпълнение и загуби за
експозициите, които се секюритизират или
подобни на тях, която обхваща достатъчно
дълъг исторически период.
2.2. Достъп на инвеститорите до документите
по секюритизационната сделка: критерий,
в к л юч е н п р е д в и д т р уд н о с т и т е п р и
упражняването на права на инвеститори при
някои сделки по време на кризата, дължащи се
на отсъствието на такъв достъп.
2.3.Изисквания за съответствие на
секюритизациионните емисии с Директивата за
проспектите и/или за публично листиране;
последното е спорно, защото на практика
предполага изключване на сделки като тези,
основани на търговски ЦКБА.
2.4. Външна проверка на базисните активи:
това изискване би формализирало
съществуващата пазарна практика независима
страна (страни) да извършват проверка за
съответствие на опове стените данни за
секюритизационния пул с тези за извадка от
базисни активи, за да се гарантира
д о с то в е р н о с т т а н а о п о в е с тя ва н е то н а
информация за инвеститорите в официалните
документи на емисията.
2.5. Опове стяване на информация за
базисните активи в секюритизационните пулове
на ниво индивидуален кредит: доколкото такива
изисквания вече бяха наложени по редица
начини през последните няколко години и
5
и н и ц и ато р и т е с е п р и д ъ р ж ат к ъ м тя х ,
съществуват някои възражения за налагането на
отделно такова изискване.
5
Например, през 2010 г. ЕЦБ въведе изисквания за оповестяване
на информация на ниво отделен кредит за активите, на които са
базирани ценните книжа, използвани като обезпечение при
кредитните операции на Евросистемата.
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3. Стандартизация на секюритизациите
Третата категория критерии е насочена към
насърчаване на ст андартизацият а на
с екюритизационните продукти с цел
подпомагане на надлежната проверка от страна
на инвеститорите и осигуряване на по-добра
съпоставимост на различните продукти в
рамките на даден клас активи, с произтичащото
от това повишаване на доверието на
инвеститорите и ликвидността на пазара.
3.1.Спазване на регулаторните правила за
задържане на риск от инициатора или спонсора
при секюритизация: това изискване цели да се
гарантира равнопоставеност на
секюритизациите; макар и безспорно по
принцип, то поражда някои въпроси, свързани с
взаимното признаване на спазването на тези
правила в различните юрисдикции, предвид на
това, че правилата за задържане на риск,
приложими в САЩ, се различават значително от
аналогичните правила на ЕС.
3.2.Ограничаване на референтните лихвени
проценти, приложими при секюритизациите, до
стандартните пазарни лихвени проценти: като
предпоставка за подобряване на сравнимостта и
улесняване на моделирането на лихвените
проценти, повечето предложения включват
изискване, лихвените плащания в рамките на
с екюритизационните т ранзакции да с е
основават на често срещани пазарни лихвени
проценти (и да не се позовават на сложни
формули или екзотични деривативи),
3.3.Изисквания за хеджиране на лихвените и
ва л у т н и р и с ко в е , въ з н и к ва щ и п р и
секюритизациите, с цел редуциране на риска,
произтичащ от различаващи се лихвени и
валутни профили на активите и пасивите, и
улесняване на моделирането на паричните
потоци от инвеститорите, като за това са
допустими само деривативи, използвани за
„същинско“ хеджиране.
3.4.Изисквания за осигуряване на
инвеститорите на информация за функциите и
отговорностите на различните доставчици на
спомагателни услуги, включени в процеса на
секюритизация (суап контрагенти, агенти по
обслужване на активите, попечители и др.), като
предпоставка за адекватно управление на риска,
свързан с неизпълнение на договорните
задължения от страна на такива доставчици на
спомагателни услуги.
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3.5. Други изисквания: изискване за
прехвърляне на всички права за гласуване,
свързани с базисните активи, на инвеститорите
в секюритизацията; разпоредби относно
р а з р е ш а в а н е т о н а ко н ф л и к т и м е ж д у
държателите на секюритизационни траншове с
различен приоритет; изисквания относно
управлението на транзакциите и др.
4. Очаквано въздействие на рамката за
„квалифицираната“ секюритизация
Процесът на консултации относно рамката за
квалифицираната секюритизация на ЕС,
иницииран от Европейската комисия, приключи
п р е з м а й 2 0 1 5 г. и к о м е н т а р и т е н а
секюритизационната индустрия показват, че
като цяло направените предложения се приемат
положително. Независимо от това, следва да се
отбележи, че макар критериите за дефиниране
на „квалифицираната“ секюритизация да имат
за цел внесяне на яснота и простота на
секюритизационния пазар, те могат да породят
известна несигурност в други отношения или
поставят въпроси, които на този етап не са
намерили решение. Предвид на това, че
въвеждането на обозначението „квалифицирана
секюритизация“ се разглежда като мярка за
възстановяването на пазара, то следва да се
прилага по начин, който е достатъчно ясен за
инвеститорите. Това обуславя необходимостта
от създаване на независим механизъм за
мониторинг/проверка относно наличието на
съответствие с критериите за идентифициране
на „квалифицираната“ секюритизация, в
рамките на регулаторен орган или чрез трета
страна. Друг проблем касае поддържането на
такова съответствие в дългосрочен план и
неяснотата относно последиците за статута на
с екюритизациите, класифицирани като
„висококачествени“, при евентуално влошаване
на качеството на базисните активи, например,
или нарушаване на други, първоначално
изпълнени критерии. Загриженост поражда и
въ з п р и е т и я т п од ход з а д е ф и н и р а н е н а
въпросните секюритизации. Макар че подробно
разписаните критерии позволяват да се избегне
евентуален регулаторен арбитраж, този подход,
основан не на общи, основни принципи,
ф о ку с и р а н и въ р ху р и с ко в и я п р о ф и л и
п р о з р ач н о с т т а , а н а т въ р д е п од р о б н и
изисквания, би могъл да доведе до
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неоснователно изключване на множество
структури поради неспазването на отделни
технически критерии и до потискане на процеса
на иновации и адаптиране към потребностите на
инвеститори, чието участие ЕК се стреми да
насърчава. Обо собяването на категория
„квалифицирана“ секюритизация, ползваща се
от диференцирано регулаторно третиране,
съдържа потенциал и за фрагментирането на
секюритизационния пазар, с произтичащите от
т о в а п о с л е д и ц и . Н е м и н у е м о н я ко и
секюритизационни продукти няма да бъдат
категоризирани като „квалифицирани“, като
въздействието на невъзможно стта една
структура да изпълни изискванията за тази
квалификация ще варира в зависимост от
конкретните обстоятелства. Разработените
досега критерии предполагат изключване на
редица класове ЦКБА от тази категория, в т.ч.
търговските ценни книжа, базирани на активи,
синтетичните секюритизации, продуктите,
в к л юч в а щ и а к т и в н о у п р а в л е н и е , к ат о
обезпечените кредитни облигации (CLO) и др.
Според представители на индустрията повечето
от тези активи могат и следва да бъдат включени
в квалификацията, тъй като съществуват начини
те да бъдат осъществявани по прост и прозрачен
начин. Някои от тези типове секюритизации,
като синтетичните, най-вероятно ще продължат
да бъдат прилагани (макар и в относително пониска степен), тъй като чрез тях могат да се
секюритизират активи, спрямо които е трудно да
бъде приложена традиционната секюритизация,
а за инве ститорите в те зи продукти
съображенията, свързани с регулаторните
капиталови изисквания, не са водещи. В други
продуктови сегменти е възможно да се
наблюдават изменения в базата от инвеститори
или изме стване на т ази технология от
алтернативни механизми за финансиране на
съответните активи. Като цяло,
предварителните оценки (Cohen, Lam (2015))
показват, че повече от половината от всички
ЦКБА, намиращи се в обръщение, отговорят на
предвидените до момент а критерии за
разглежданата категоризация, като за отделни
географски сегменти този процент е по-висок.
С ъ щ е с т ву ват н е я с н от и и въ в в р ъ з ка с
международната конвергенция по отношение на
въ п р о с н ат а ко н ц е п ц и я . М а ка р ч е
разработването на критериите за дефиниране на
к ва л и ф и ц и р а н ат а с е к ю р и т и з а ц и я н е е
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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приключило (очаква се това да стане в близките
месеци), за развитието на пазара ще е важно да
се гарантира тяхното последователно прилагане
в различните юрисдикции. Създаването на
глобален стандарт или механизъм за взаимно
признаване на рамките за "квалифицираната“
секюритизация е от особено значение за успеха
на инициативата и разширяване на
секюритизационния пазар в Европа чрез
привличане на международни инвестиции, като
една от основните цели на изграждането на
съюза на капиталовите пазари. Засега отсъстват
индикации за подобна категоризация на
секюритизациите в юрисдикции извън ЕС (в т.ч.
в САЩ), но ако в резултат на приложението на
същата в Европа бъде постигнато стимулиране
на секюритизационния пазар, в глобален план
би могло да се наблюдава приспособяване на
емисиите, така че да съответстват на рамката за
„квалифицираната“ секюритизация на ЕС и да
бъ д ат п р и вл е кат е л н и з а е в р о п е й с к и т е
инвеститори.
Заключение
Обособяването на категорията
„квалифицирана“ секюритизация, насочено към
идентифицирането на продуктите,
структурирани съобразно критерии, които
отразяват най-добрите пазарни практики и
отличаващи с е от те зи, доприне сли за
негативните възприятия за секюритизацията, е
значимо развитие на европейския
секюритизационен пазар. Един от начините за
устойчиво възстановяване на този пазар след
кризата е, като се имат предвид простотата,
стабилността и прозрачността на ЦКБА,
обозначени като „квалифицирани“, да се
предвиди тяхното по-благоприятно регулаторно
т р е т и р а н е . П р и с т ъ п ва н е то к ъ м т а ко ва
диференциране на ЦКБА е сериозна промяна в
позицията на европейските институции по
отношение на секюритизацията, което може да
д о п р и н е с е з а п о с т и г а н е то н а ед н а от
приоритетните цели на ЕК-подобряване на
финансирането на икономиката на ЕС чрез
изграждане на съюз на капиталовите пазари.
Тази инициатива следва да бъде доведена
докрай, като максимално бързо се вземе
решение за промените в регулаторната рамка, с
ко и т о щ е б ъ д е с в ъ р з а н а в ъ п р о с н а т а
квалификация, доколкото експертният опит и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

ре сурсите, насочени към с ферат а на
секюритизацията, започват да намаляват в полза
на други инструменти за финансиране и/или
прехвърляне на риск, които предполагат пониски (в т.ч.регулаторни) разходи.
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The aim of this work is to study and explain the
importance of derivatives and risk management in
the field of finance. These products influence
significantly both on institutional (banks and
financial organizations) and corporate (business
investment) level. However, these products turn out
to be one of the most difficult to assess and manage.
With no knowledge of their functioning and risks
one can take market positions that lead to large
losses. For example, this happened in 1995 in
Barings when the trader Nick Leeson carried out a
strategy with options, but due to changes in the
market Barings could not cope with the margin calls
and went bankrupt [Hogan'1999; Chin'2002;
McMillan'2002]. This is a classic example of poor
risk management (poor market risk management
carried out by Mr. Leeson and poor operational risk
management carried out by Barings). In this paper
we will focus on the management of the market risk
since precisely this is the type of risk that you can
control with the help of the Greeks
[Banks&Siegal'2006; Haug'2007].
Within the group of derivatives the most used
products are futures and options. Sometimes the
options are preferred by investors due to the fact that
they offer the option buyer the right to exercise or
not to exercise the option. This is the main
difference they have with respect to the futures. In

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

the futures both buyer and seller of the contract have
the obligation to exercise what the conditions set at
the contract expiration date. On the other hand, the
options buyer of has no obligation but the right to
exercise or not depending on whether it would
benefit them or not, while the option seller is
obliged to always exercise when the buyer wants it.
To assess and manage options one has to understand
how to determine their value and risk and, therefore,
how to manage said risk. Obviously there is a
multitude of types of options offered on the market
and each of these types is affected by market
changes differently and their sensitivity to those
changes is not always the same.
The first thing to be explained in this article is
what are the Greek and how they relate to the risk,
how are they estimated and interpreted, then the
different types of options and their characteristic
mechanisms will be discussed, furthermore the
paper will try to give a detailed explanation to the
most used option pricing models and ultimately it
will explain how you can manage the risk of an
option knowing its Greeks and using its pricing
model. We believe that the knowledge of this
subject is essential for anyone who decides to
pursue a career in the finance area since precisely
these assets are those that can often lead to failure
for the simple reason of not knowing well their
characteristics.
1. The Key Greeks
The Greeks in financial mathematics are
indicators of individual risk factors (such as pass of
time, volatility, underlying asset's price, etc. ) and
serve to measure the sensitivity of a product towards
changes in one of these factors. We use the "Greeks"
designation because each of these factors is
indicated by a letter of the Greek alphabet.
Importantly, the Greeks are partial derivatives,
which means that they measure how does our
position change if only one of the factors deviates
while the others remain constant (ceteris paribus).
The Black-Scholes or Black-Scholes-Merton
model allows a simple form of estimation of the
Greek and that is why nowadays it has become one
of the most important tools in risk management
[Banks&Siegal'2006; Haug'2007, Bodie et al.'2008,
Hull'2008, Hong-Yi et al.'2010].
The main Greeks we use to measure risk are
delta, gamma, vega, theta and rho.
· Delta (D)
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Delta can be calculated as it is shown: ¶Х
¶S
Its interpretation is as follows: when the option
price increases by a certain amount, the portfolio
value or price of the instrument, changes in D% of
this amount.
The delta is also often interpreted as a hedge
against the underlying pot or put another way, it
indicates the position in the spot that ensures that the
profits or losses of the option are completely offset
by the spot position.
· Gamma (Γ)
Gamma is calculated like this: ¶D = ¶2Х/¶S2
¶S
It indicates the speed of changes in the premium
when there are changes in the underlying asset's
price. Gamma also provides information on the
volatility of the underlying asset.

Rho is calculated as: ¶Х
¶Ў
This Greek indicates the sensitivity of the price
of an option to changes in the interest rate. In other
words, it helps us determine the risk in monetary
terms. The biggest problem of most of the
derivatives pricing models is that they assume that
the interest rate is a constant which is obviously not
true.
As for the interpretation of the value of Rho one
must know that it increases in absolute value when
the option is at the money and decreases when the
option is out of the money. The explanation for this
is very logical and intuitive. When options are at the
money they require a bigger delta hedging,
therefore, more capital to cover the risk in the case
of call options or more resources for investment in
the case of put options. Rho, as well as the option's
price, decreases as the option is out of the money.
· Theta (q)

··Vega (V)

To calculate Vega we use: ¶Х
¶s
It shows the sensitivity of the option price to
changes in the volatility. If you look at the Vega of a
portfolio of derivatives, it would indicate the rate of
changes of the portfolio's value with respect to the
volatility of the underlying asset.
The basic interpretation of Vega is that if it is high
in absolute value, the value of the portfolio is very
sensitive to small changes in the volatility and if it is
low in absolute value, the changes in the volatility
have a relatively low impact on the value of the
portfolio.
Calculate the Vega with the Black&Scholes
model and its extensions may seem strange because
one of the underlying assumptions of this model is
that the volatility is a constant. To calculate the
optimal course Vega we should consider that the
volatility is stochastic. However, empirical
evidence shows that the Vega calculated with the
assumption of stochastic volatility takes values
similar to those estimated via the plain models
which consider the volatility is a constant, such as
the Black- Scholes-Merton, so this model results to
be quite useful in the practice.

Theta is calculated using the following
mathematical expression: ¶Х
¶c
Theta is an indicator of changes in the option
price with respect to time. Theta could also refer to
the time decay of the portfolio. It measures the aging
of an option.
Theta is usually negative for an option. This is
because as time to maturity decreases and
everything else remains constant, the value of the
option tends to decrease.
Many consider Theta is a useful in the
descriptive statistics of a portfolio because in a
neutral Delta portfolio, Theta is a substitute for
Gamma.
The inflexibility within the options causes the
crucial meaning of the aging factor in the pricing
and management.
Theta affects almost always in the same direction
but not with the same intensity to all types of
options. Both call and put options, short or long
term, at the money or out of the money, decrease in
value over time if all other variables remain
constants.

· Rho ®
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2. Types of Options
As we have mentioned it is important to know
that not all options have the same features and
therefore they are not affected by market changes in
the same way. Mainly we could distinguish between
standard options (plain vanilla) and non-standard
options (exotic).
1. Standard Options (plain vanilla) are the most
common in organized markets. They can be divided
into two categories: European and American
options. They differ in that the first ones must be
exercised only on the specific date stated in the
contract, however the American ones can be
exercised at any time until maturity [Wolfiner'2008,
2013].
2. Exotic options were created by the need to
meet the requirements of the individual investors.
These options are not usually listed on organized
markets so they are less liquid than traditional
options. Because of their exotic features they are
more difficult to assess and understand, they still
remain less known by retail investors . They were
popularized by the study of Mark Rubinstein and
Eric Reiner about these instruments. Among the
exotic options we can distinguish many types of
options [Rubinstein&Reiner'1992, Weert'2008,
Wolfinger'2013]. We could group these options as
follows:
· Path dependent - the value of this type of
derivatives does not depend only on the value of the
underlying asset on the expiry date but also on the
path taken by the risky asset from the time of
recruitment to maturity. This group can be
subdivided in Asian options, Extremum dependent,
Stair Ways, Shorts and Chooser.
Within this group the best known are the Asian
options. They are options in which the underlying
asset's value is determined by an arithmetic mean of
the values obtained by the risky asset over the life of
the option and the strike is calculated using the
average arithmetic underlying asset's values
achieved over the life of the option.
The second most popular are the chooser, their
most notable feature is that at the time of contracting
these are not defined neither as call options or as put
options. The option holder has the power to choose
the nature of the option at a time known from the
beginning and established in the contract.
· Compound options - these are options on
options. In these contracts there are two strike
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

prices, two underlying securities and two
maturities. The different possible combinations are:
call on call, call on put, put on call and put on put.
· Leveraged Options - options with high
leverage. This is due to the fact that their value is
estimated with respect to a polynomial or
exponential function which is referring to the
performance of the underlying asset.
· Options with singular payment - they are
divided into two types:
- The first type covers the options in which the
investor gets all or nothing (binary options, also
called digital). In these options the holders will
receive only the quantities agreed in the terms of the
contract if the strike is higher than the value of the
underlying asset (for the purchased put) or if the
value of the underlying asset is higher than the strike
(for the purchased call) . In many cases the amount
received by the investor is tied to a notional,
previously agreed by the parties.
- The second group consists of the pay later
options. In this type of options no amount of money
is transferred at the moment of contracting. The
option premium is paid at the time the option is
exercised, in the event that the option is not
exercised the buyer does not need to pay said
premium. The strike can be paid on the maturity
date or on the date of the early exercise.
· Rainbow options - these are options which have
more than one risky (underlying) assets. We could
classify them into:
- Rainbow mapping options of first order: their
pricing depends directly on the correlation
coefficients between the various underlying assets.
- Rainbow mapping options of second order: in
most cases, these options are made pretending to
avoid currency exchange rate risks.
It seems that there are so many unique features in
each type of options and it is evident that it is
difficult if not impossible to develop a single pricing
model that works equally well for all of the
products. In practice there are various models but
among them there are three that can be applied when
pricing most of the options and also they are giving
far more reliable results than the other ones. These
three models are the binomial model
[Georgiadis'2011], the Black-Scholes-Merton
[Bodie et al.'2008, Hull'2008, Hong-Yi et al.'2010]
and the Monte Carlo simulations [Kroese et
al.'2011].
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3. Main Options Pricing Models and
Estimation of the Greeks
3.1. The Binomial Model
This model is static in discontinuous time. One
of its main assumptions is risk neutrality, in other
words the relative risk of the assets is not taken into
account. Another assumption to consider is the
lognormal behavior of the stock returns.
Keep in mind that the binomial model is used
primarily to assess exotic options and American
options.
To give a more detailed and simple tutorial we
will study each part of the model following an
example with the help of which we will first
evaluate an item, then we will calculate the delta:
Let's imagine there is an option offered in the
market which has the following characteristics:
Asian call, strike=90, the risk free rate equals
zero (in order to simplify calculations) and the
expiration date is in 2Δt. The option is negotiated on
an underlying asset S0=100 which is a financial
asset that does not offer any dividends. The
coefficients of variation are d=0.5 and u=2.
The first step in pricing an option using the
binomial model is to build the tree that the
underlying asset is following. To branch the values
taken by the risky asset at all times we must first
define the coefficients of variation [Kolb'2002].
The coefficient of variation corresponding to a rise
in the price of the underlying asset in a time instant
is denoted by the letter u and the coefficient of
variation at a low in the price of the underlying asset
is represented by the letter d. Please see Figure 1.

The second step is to calculate the implicit
probabilities in order to be able to obtain the Price of
the option at t= 0. These probabilities we calculate
as follows:
Pu =

Pd = 1 – Pu

In our particular case we have: Pu =
Pd =

and

The last step consists in calculating the actual
price of the option using the previous probabilities
and the non-recombinant tree of the risky asset.
Please see Figure 2.

Фигура 2
To calculate the values in 2Δt we have done the
following operations:

In our case е -rDt = 1 because the interest rate
equals zero.
The superscript sign + next to the parentheses
indicates that we will only take into account the
positive values
The rest of the numerical results (at Δt and at t =
0) have been obtained like this:
-rDt

Figure 1. To obtain each of these values we have
been multiplying S0 per u and per d. This is how we
have obtained the results for the following
positions: u=200, d=50, uu=400, ud=100,du=100
and dd=25.
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110= (210*Pu + 60*Pd)+ * е
-rDt
36,67= (110*Pu + 0*Pd)+ * е
Once we have priced the option and its values at
all certain periods we can proceed to calculate the
delta. This model provides a fairly simple way to
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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calculate the delta of the product, however, the
calculation of the remaining Greeks with the
binomial model would be more complicated. After
calculating the delta we will explain how should the
delta hedge portfolio be constructed in this case.
Let's say we have decided to buy the call and
want to find what the hedge portfolio at t = 0 . To
calculate delta we must use the underlying asset's
binomial tree and the Asian call's binomial tree to
create a system of equations as follows:

and change it so that we continue having the risk of
change in valuation removed.
As we have already mentioned this model
provides a quick and easy way to calculate the D but
the calculation of the remaining Greeks would be
complicated. The model which offers a relatively
easy way of calculating all major Greeks and of
constructing the hedging portfolio is the BlackScholes-Merton model.
3.2. The Black-Scholes-Merton Model

X + 200D = 110
X + 50D = 0
In this case D indicates the number of underlying
assets we need to buy or sell to create the hedging
portfolio and X indicates the amount which we must
invest or borrow in the risk-free asset. Solving the
system we obtain:
D = 11/15 or which is the same 0,73333 units of
the underlying asset. We are talking about a call and
D is positive, so it indicates us the quantity of
underlying assets we need to sell.
X= -110/3 la cantidad que tendremos que invertir
en el activo libre de riesgo.
Now we have the hedging portfolio:
Sell 11/15 units of the underlying asset =
11/15 * 100€ = 220/3€
Invest 110/3€ in the risk free asset = -110/3€

36,67€

Buying a call means that we must pay so we
indicate this pay off as € -36.67 and the hedging
portfolio is worth a total of €36.67, together they
sum zero, so we have made the perfect delta hedging
and have completely eliminated the risk of changes
in the valuation of the Asian call. Importantly, in
each Dt we have to recalculate the hedging portfolio
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This is a mathematical model used to value
options. It is a particular case of the binomial model,
transformed into continuous time.
The most important hypothesis of the model are:
· Perfect capital markets;
· Constant free risk rate;
· There are no restrictions on short selling;
· The shares do not pay dividends;
· The actions follow a complex stochastic
process, called Ito process.
The main assumption that we do is also one of the
greatest weaknesses of the model. We assume that
the volatility is a constant. We should protect
ourselves from this assumption. This valuation
system is intended primarily for European options.
To price options we need the following formulas:

To calculate the rest of the Greeks we use the
Table1.
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We will now give an example of how to price a
European option and how to calculate its Greeks
using the Black-Scholes-Merton.
Let's say there is a put option on a future with
F=1000 €, the Ϭ=40 % (volatility) and the interest
rate is zero (to simplify calculations), time to
maturity is ¼ years.

the variation of the amounts and delta we will write
the Greek this time as δ.
2
H= θ*(Dt) + δ*(DF) + V*(DϬ) + ½* Γ*(DF)
We have already performed the delta hedging
strategy so now δ*(DF)= 0
Solving the equation we obtain DH= 20,42015517€, which means that by not taking into
account the other Greeks while constructing the
hedge portfolio we will have lost 20,4 €.
3.3. The Monte Carlo Method

With some help from the table of the Normal
distribution we can find the following values:

Often investors interested in hedging their
positions focus on the delta risk and forget the
others. Let's see what happens if in this case we only
apply a delta hedging strategy and in a week the
future is to be worth € 1,050 and volatility changes
to 30%.
As the option's underlying asset is a future the
delta hedge portfolio is static and very easy to
calculate:
Buy 0,4602 futures = 0€
76,9€
Borrow 76,9€ = +76,9€
The payoff of a bought put option is equivalent to
€ -76.9 and the value of the delta hedge portfolio is +
€ 76.9, they sum zero, therefore , we have
neutralized the delta.
To see how would the value of our portfolio “H”,
compound by the put option and the hedging
portfolio, change given the new conditions we
simply have to solve the following equation. In
order to avoid confusion with the symbol indicating
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It is a non-deterministic method used to evaluate
investment projects or products derived by picking
a random sample . It is based mainly on statistical
studies using technological advances to meet the
own random behavior of the systems we want to
analyze. So it is quite useful in cases where it seems
impossible to estimate the value of the underlying
asset.
The simulation involves the development of a
very large number of trajectories. We choose a very
large sample so that the result shall be closer to
reality. With computer assistance we obtain specific
values of the variables studied. Repeating this
rocess n times, we achieve n observations which
help us to understand the functioning of the system.
The greater the number of experiments is the more
accurate said system becomes.
4. Value at Risk (VaR)
Value at Risk is the maximum loss not exceeded
with a certain probability, defined as the confidence
level for a fixed time horizon. It is a form of
measuring different types of risks (market risk
mainly) and given the characteristics of the
portfolio the investors could use one form or
another to calculate the Var. Its disadvantage is that
it does not give any information about the severity
of the loss by which it is exceeded.
Estimating VaR may result very important when
a financial institution is determining its Economic
Capital (the amount of capital necessary for the
institution to cover a main part of the risk of its
operations and for preventing bankruptcy).
The calculation of VaR in lineal contracts (in
portfolios compound by simple assets such as
shares or bonds) is simple. For relative Var all we
have to do is:
n*Ϭ* (Dt)½* p where n is a factor derived from the
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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confidence interval (i.e. 1.65 for 95% confidence
intervals or 2.33 for 99% confidence intervals), Ϭ is
the standard deviation, Dt indicates the time horizon
and P is the value of the portfolio.
However most of the portfolios nowadays
involve derivative products, therefore they are not
lineal. For the nonlinear portfolios experts use
another method in estimating VaR: the method
Delta- Gamma normal [Juan Ignacio Peña'2002].
With this approach we know that the VaR of an
option would be:
Var (dc)= n.(D2* S2 * Ϭ2 + ½ * (Г2 * S2 * Ϭ2)2)½
where S is the value of the underlying asset.
This approach has a problem because the value
of an option is a function of two variables dS and
dS2: dc= D*dS + (½)*Γ* dS2.
If we assume that dS has a normal distribution
that automatically means that dS2 has a Chi- square
distribution and since dc (the option) is a sum of
both than its distribution is also a Chi- square and
the method based in the normal distribution could
not be done [Juan Ignacio Peña'2002].
An alternative to this method is the following one
which is used for options portfolios in which the
portfolio is linked to only one underlying asset S:
Note: once again in order to avoid confusions in
the following equations we will use D as a symbol of
the increase and δ for denoting the Greek.
DP= δ½DS+ ½*Г*(dS)2
If we have a portfolio which depends on n
underlying assets and each financial instrument
included in the portfolio depends on only one
underlying asset than we can use the following
formula:
DP= Ʃsi*δi*xi + Ʃ½* Si 2*Γi*(Dxi)2
In which Si is the value of the corresponding
underlying asset.
So once again we can affirm that the estimation
of the Greeks is crucial in order to estimate the risk
and to make reliable predictions. For portfolios
formed by derivatives the Greeks are the main
variables needed in order to estimate the Value at
Risk.
Nowadays many banks and other financial
institutions tend to use different computer programs
in order to be much more precise when estimating
the VaR [Juan Ignacio Peña'2002].
Some of the most popular programs are:
· RiskMetricsTM developed by J. P. Morgan and
based on setting benchmarks in the measurement of
the market risk. This program has three basic
components: methodologies used to estimate VaR
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

(Delta- Gamma normal, Monte Carlo Simulations,
etc.), a data base containing correlation and
volatility measures and a group of computer
programs which combine the methodologies and
the data in order to create VaR reports.
TM
· RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital):
this method was developed by Bankers Trust. It tries
to measure all types of risks and is based on
aggregation of risks by using correlations and
pricing at market prices (marketing- to- market).
5. Hedging or Speculation?
The perfect hedging allows us to eliminate all the
risk but it also takes away our chance to gain profits.
Therefore, each investor has to decide whether to
make the perfect hedging and not gain anything (eg
if you are simply interested in the premium or in
buying / selling the underlying asset), you could
eliminate only part of the risk and limit your losses
or not hedge any of the Greeks and expect favorable
market movements. In the market it is impossible to
achieve perfect hedging but you can eliminate a
large part of the risk. Hedging and speculation
indeed are not always contrary, speculation is often
used precisely to achieve better hedging.
We will explain what the speculation is. This
type of action in the market occurs when an investor
wants to obtain benefits derived from their personal
assessment of market developments, creating a risk
exposure profile. Such operations can be carried out
both in the cash market and the derivatives. The
derivatives market, however, has two great
advantages for the realization of speculation.
The first advantage can be discovered by
analyzing the fact that speculative operations focus
on exploiting differences in prices in different time
periods, ie buy an asset that is expected to raise its
price or sell an asset that is expected to lower its
price. As we know the derivatives are future
contracts, so it is easy to conclude that their use
simplifies our work when we are speculating.
The second advantage is based on the possibility
of designing complex strategies and make,
impossible to perform in the cash market
speculative transactions (eg speculate against the
exchange rate of a currency or against the price of a
financial asset with quote of shares or
commodities). Moreover derivatives such as swaps
and swaptions allow us to speculate on interest
rates, something impossible in the spot market.
In addition, options allow us to speculate without
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having to bet on a particular value, just make one bet
downward or upward to win [Sanz Caballero'2000
]. In fact there are plenty of strategies with options
that allow us to make different bets and are
appropriate for different investor profiles. In some
we could bet on upward movements, descents and
there are also strategies that allow us to bet on the
volatility of assets. Here we will discuss some of the
best known strategies.
Expectations according to which the investors
decide whether to perform either strategy can be
divided into two groups: bullish expectations and
bearish expectations.
The Bullish imply that the investor expects that
the variable in question increases (underlying asset,
price or volatility), while in the Bearish ones the
investor expects the variable in question to
decrease.
One of the most conservative strategies are:
· Bull call spread: means buying a call with strike
= k1 and sell a call with strike = k2, with k1 <k2
· Bull put spread: means buying a put with
strike=k1 and sell a put with k=k2, with k1<k2
· Bear call spread: buying a call with strike=k2
and sell a call with strike=k1, where k1<k2
· Bear put spread: buy a put with strike=k2 and
sell a put with strike=k1, where k1<k2
Another very popular though not as conservative
strategy is the Butterfly: it consists in buying a call
with strike=k1, buy another call with strike=k3 and
sell 2 calls with strike=k2, still valid the following
condition: k1<k2<k3. The Butterfly spreads can be
created using put options. The investor buys a put
option with an exercise price low, another with a
high strike price and sells two put options with an
exercise price of intermediate value. This strategy

Strategy

Expectative
on the price

Long call
Short call
Bull spread
Bear spread
Long strangle
Short strangle

generates a modest benefit in the event of a
significant movement in the underlying asset's
price.
Other strategies are widely used straddle
(involves buying a call and a put with the same
strike price and maturity) and strangle (an investor
buys a call option and a put with the same maturity
and different strike prices).
When an investor wants to earn risk-based
strategies the most appropriate action would be
buying a straddle, strangle or buy put or call. To
speculate in the market in order to obtain profits the
investors can study the Greeks of the options
available so that they can make a more reliable
prediction of those contract's position in the future.
That is, if handled well the sense that goes into every
option and every strategy the probability to win
increases if we have analyzed the Greeks
previously.
All these strategies may limit or not the gains and
losses, but we must pay special attention to the fact
that time does not influence identically to all
strategies. Here we present (Please see Table2) a
chart that helps us compare all strategies according
to their basic characteristics:

Potential
profit

Potential loss

Effect of the
time

Bullish
Bearish
Bullish
Bearish
Bullish
Neutral

Expectative
on the
volatility
Bullish
Bearish
Neutral
Neutral
Bullish
Bearish

Ilimited
Limited
Limited
Limited
Ilimited
Limited

Limited
Ilimited
Limited
Limited
Limited
Ilimited

Negative
Positive
Mixed effect
Mixed effect
Negative
Positive

Long butterfly

Neutral

Bearish

Limited

Limited

Positive

Short butterfly

Neutral

Bullish

Ilimited

Limited

Negative

Table 1
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As mentioned these strategies help us gain
profits based on certain predictions but they also
allow us to limit our risk. The simplest examples to
explain and understand are:
· If an investor fears of upward movements in the
prices the best thing they can do to limit this risk is to
buy a call;
· If an investor is afraid of downward movements
in the prices the best thing they can do is buy a put.
Importantly, a simple sale of a call or put option
is cannot eliminate the risk. Normally the sale of an
option can help us to limit the risk only if it forms
part of a complex strategy such as those described
above.
Overall, speculative strategies can be exploited
both to earn and to protect us from danger. As
hedging and speculation happen to be two concepts
which have opposite directions. The result of each
operation with the options depends on the position
of the investor, their risk aversion and the market
situation.
Conclusions:
Risk management is a determining factor when
making financial investments. It is useful for both
the individual investor and the institutional
investors. Often excessive investment risk is
produced due to operations with derivatives that are
complicated to handle.
One of the most important derivative products on
the market today are the options. The problem is
mainly that often these can be dangerous if their risk
has not been studied before. For the market players
who are to make decisions on whether they should
buy or sell shares or options or whether they should
perform a certain strategy it is essential to study the
Greeks of these products.
The Greeks are indicators of different types of
risks (market risks) affecting the outcome of the
investment. Overall derivatives allow us to gain
profits betting on certain future changes in the
market. Obviously in order to use the options
betting on certain fluctuations one must first
develop their own prediction of what will happen.
To make these predictions more reliable the investor
has to base them on certain indicators such as the
Greeks.
The calculation of the Greeks today is not
complicated as pricing models such as BlackScholes- Merton and the Binomial model present us
fast and effective ways to calculate the main Greeks
with sufficient reliability.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Управленската
отчетност в
контекста на
подходите в
управленския контрол
проф. д-р Николай Колев
Бургаски свободен университет

изграждане на система за управленски контрол
и контролът върху нейната ефективност попада
в предметната област на първото ниво. Тук
проблемите касаят най-вече това:
г какъв подход на управление провеждаме и
г как да контролираме дали се реализират
целите му.
Съответствието между набелязани и
постигнати цели се осигурява чрез адекватна на
възприетия подход система за оперативна
управленска отчетност и контрол. Последната
следва да въздейства върху действията и
мотивацията на персонала за постигането на
целите, както и да идентифицира и коригира
отклоненията от тях.
І.

Въведение
Ко н т р о л ъ т в и н а г и с е п о с т а в я к ат о
завършваща фаза на управленския цикъл (P.
Drucker – 1954). Това обаче не е причина да бъде
омаловажаван. Нещо повече, контролът е онова
което прави управлението осъзната дейност. Без
контрол, управлението едва ли има смисъл.
Контролът, обаче ще е ефективен, единствено и
с амо, ако е информационно обе зпечен
(Emmanuel, Otley, Merchant - 1990).
Контролът бива външен (финансов, данъчен,
осигурителен, ветеринарен, санитарен, върху
трафика и т.н.) и вътрешен, наричан още
управленски контрол. От гледна точка задачите
на управленската отчетност по-интересен е
вторият.
Ако поставим в началото на зараждането или
промяната на една организация идеята (какво тя
ще прави и къде, кога и как ще го прави) и
развием тази идея до набелязани цели и
очертани политики, подходи и програми за
постигане на целите, то онова което е нужно, за
да осигури съответствие между действията на
хората от организацията и предварително
набелязаните цели, е системата за
управленски контрол. Тук е мястото да
отбележим, че се присъединяваме към онези,
които разграничават две нива на управленския
контрол: стратегическо – о сигуряващо
съответствието между идея (визия) и стратегии,
политики и подходи, и оперативно –
осигуряващо съответствието между набелязани
и постигнати цели.
Изборът на стратегия, политика и подход за
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Защо следва да се очертава стратегия, да
се формира политика и да се избере подход, та
н а л и “ л и п са т а н а с т р а т е г и я е с ъ щ о
стратегия”, а политиката и подходът могат да
се сменят според “келепира”? Ето това обаче в
условият а на европейскат а мора лна,
политическа и правна система няма да е
възможно. Няма да е възможно перманентно да
се откриват и закриват, свързани или не
организации, с едничката стратегия да се
“препере някой лев”, да се “дръпне ДДС-енце”,
или да се завлекат доставчиците. Доста ще е
трудно да се произвеждат “кренвирши без
месо”, както и да се уволняват тези, които са
протестирали срещу намалението на заплатата,
провеждайки стратегията “и без петел се
съмва” . Така че, за да реализират идеите в
новите условия, ще са нужни стратегия,
политика и подход, включително и на
управленския контрол и осигуряващата го
информационна система. Последната ще
изпитва силното влияние на визията на
управляващите за прилагания подход за контрол
на управляваните.
Как да се осигури съответствието на
визията с подхода за управленски контрол – найвече зависи от това, какво си избрал да правиш и
как ще го правиш. Един ще бъде подходът ти за
контрол, ако ще управляваш затвор, друг ако ще
администрираш хотел, трети ако ръководиш
научна лаборатория, а съвсем друг ако си шеф на
футболен отбор. Изборът на подход ще е един,
ако имаш визия режима в затвора да се затегне,
друг – ако желаеш да се либерализира; един – ако
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лабораторията ще прави само фундаментални
изследвания, друг - само при приложни
изследвания, един - футболният отбор да влезе в
А-група, друг - да излезе от А-група.
Управленската ни практика в момента
изобилства с примери на неправилни подходи за
упражняване на управленски контрол. Ще се
позова само на няколко
примера:
г Ръководител на 20-етажен строителен
обект с наближаващ пусков срок, за да
стимулира допълнителния труд въвежда
почасово заплащ ане. Забелязвайки
възникналото неуплътняване на отчитаното
работно време, той назначава надзиратели.
Скоро обаче самите надзиратели уморени и
отегчени от препускането между етажите
започват да не уплътняват работното си
време.
г Мениджър на футболен клуб въвел глоба за
закъснение за тренировки. Оказало се, че за
звездата на тима сумата била без значение, а
за няколко талантливи младежи – причина да
напуснат клуба.
г Шеф на частно училище, за да осигури
присъствие в учебните занятия въвел система
на проверки за присъствие. Оказало се, че освен
загубата на учебно време, стриктното
спазване на разпоредбата заплашвало да
остави училището без ученици.
На пръв поглед между трите случая няма
нищо общо. Да, ама не: общото е възприетият
подход на управленски контрол, който е
известен като “контрол върху поведението”.
Да контролира поведението на персонала е
мечта на всеки средностатистически мениджър,
особено на тези, които имат склонност към
авторитарен тип управление. Най-крайната
форма на проявление на такъв тип стратегия на
управленски контрол е управлението чрез
всяване на страх (от финансова санкция, от
понижение, от уволнение, дори от физическа
разправа). Най-честите резултати от една такава
стратегия на управленския контрол са загубата
на мотивация, предприемането на
контрадействия, текучество в персонала. На нея
не може да се разчита в условията на силна
конкуренция и необходимо ст от бър за
адаптивност и развитие. Чрез такава стратегия,
обаче могат да се реализират визии като:
з ап а з ва н е н а р ъ ко в од н и п о з и ц и и ,
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декапитализация, мениджърска приватизация.
Тя дава добри резултати и в организации от
военен тип, в които не интелекта а дисциплината
е водеща при изпълнение на предназначението
им.
Друго неудобство на тази стратегия е
необходимо стт а от специа лна следяща
поведението на персонала управленска отчетноинформационна система (с наблюдатели,
хронометражисти, калкуланти, отчетници,
датчици, камери, звукозаписни уредби и т.н.).
Ще е необходимо и разписването на правила на
поведение, установяването на стандарти,
спрямо които управленската отчетност да следи
и отчита поведението. Това от своя страна ще
поражда реакция на съобразяване с
наблюдението и като резултат - намалена
концентрация в изпълнение на преките
задължения,
например:
вероятно сте забелязали поведението на
банковите служители от фронтофисите,
ч и й т о д е й с т в и я п о о б с л уж в а н е т о н а
клиентите се следят и записват от камери.
Изградената за подпомагане на контролът
върху поведението управленска отчетност
обичайно генерира купища от отчети, сведения,
сигнали и т.н., разчитането, изслушването и
съобразяването с които по правило отнема
много време на ръководители от различен ранг.
ІІ.
В търсенето на съответствие между визия и
подход за управленски контрол практиката
възприема подходът, известен като контрол
върху резултатите. Реализацията му изисква
дефиниране на центрове на отговорност и
следенето на съотношението между желани и
п о л у ч е н и р е зул т ат и в т е з и ц е н т р о в е .
Предимство на този подход на управленски
контрол е, че дава възможност сравнително
лесно да се мотивира персонала за постигане на
желаните резултати. Това предимство най-добре
се ползва в бизнес-организациите. Като се
заложи като краен резултат желаната печалба,
дефинират се центровете на приходи и разходи,
въпро с на разчети и разпределение на
отговорно сти е да се отне сат желаните
резултати по центровете на отговорност, да се
по сочат като стандарти и да се следят
о т к л о н е н и я т а о т т я х . То з и п од ход н а
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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управленски контрол се оказва доста удачен при
визия за максимализиране на печалбата чрез
съкращаване на разходите, за която цел тя
продължава да се прилага с успех.
Основен недостатък на стратегията за
контрол върху резултатите е допускането на
р а зм и н а ва н е м е ж д у ц е л и и н ач и н и н а
постигането им. Ето няколко
примера:
г строителна бригада изпълнява в срок и под
проектно-сметната стойност обекта, но за
сметка на пренебрегване на технологичните
изисквания и пропуски в качеството на
извършените строително-монтажни работи,
което води до загуба на важен за бизнеса
клиент;
г шофьорите на таксиметрова компания
отчитат подлимитни разходи за горива и
текущи ремонти, като връщат
километражите на колите;
г преподавателите влизат и излизат
навреме и си вземат определените по норматив
часове, но празнодумстват в лекциите си.
Тук общото е, че резултатите се постигат, но
процесите не се изпълняват в съответствие с
целите, което е в дисхармония с визията. Освен
това липсва мотив за усъвършенстване на
процесите и подобряване на резултатите.
Д ру г н ед о с т ат ъ к н а то з и п од ход н а
управленския контрол е, че той не е всеобщо
приложим. Има опити за възприемането на броя
на отличниците, като критерий за
резултатно стта на обучението, или пък
издръжката на едно болнично легло, като лимит
за разход в болничната медицинска помощ, но
ефективността на такъв контрол по резултати не
си заслужава дори коментара.
Реализацията на подхода за контрол върху
резултатите изисква специално ориентирана
към центровете на отговорност управленска
отчетност. Тя поема задачи да отразява
п о с о кат а , в е л и ч и н ат а и п р и ч и н и т е з а
отклоненията от желаните резултати. Това
предполага разработването на стандарти за
количество, за стойност, за време и то по
центрове на отговорност, което означава, че
създаването и поддържането й ще ангажира
значителни ресурси и време. Генерираните от
една такава управленска отчетност данни и
справки може и да не са повече, отколкото при
контрола върху поведението, но достатъчно за
да уплътнят информационните канали и голяма
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

част от работното време на управленския
персонал. Така последният ще реагира на
проблеми, вместо да мисли как да ги избягва.
ІІІ.
С развитието на информационните
технологии стана възможно контролът върху
процесите да излезе извън рамките на
техниката и технологиите и да намери пошироко приложение в управлението на
организациите. В обхвата на този контрол
попада всяка дейност, процедура или събитие,
което вече се е случвало и може формализирано
да се опише, от позициите на желания резултат
(изход). След като един процес може да се
формализира от позициите на желания резултат,
с помощта на информационните технологии не е
трудно той да се стандартизира и да не се
допуска отклонение от стандарта. Такива
системи за цялостно управление на процеси
успешно се използват в банковия сектор.
Процедурите там се стандартизират и чрез
софтуерно организиран контрол не се допуска
вземане на нерегламентирани решения и
отклонения от процедурата. Предимствата на
този подход на управленски контрол са в
елиминирането на възможностите за грешки и
злонамереност. С реализирането му изцяло се
ангажира управленската отчетност, която тук
изпълнява технологични функции по
осъществяване и управление на процеси.
Н ед о с т ат ъ ц и т е с а : о г р а н и ч а ва н е н а
инициативата за промяна отдолу и риск от
неадекватна реакция при настъпване на
извънредни обстоятелства. Приложимостта на
този контрол също е ограничава само до
подлежащите на формализация и
стандартизиране процеси. Трудно можем да си
представим стандартизирано изнасяне на
лекция, или пък изпълнение на ария.
ІV.
Контролът чрез взаимен контрол и
самоконтрол е хитът на модерното управление.
Ето един пример от практиката в една от найголемите международни одиторски компании:
пример:
г В компанията, всеки одитор сам определя
„цената си” за час положен труд. За всеки
конкретен одит ръководителят на отдела
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определя лимити за срок и бюджет на одита, и
назначава шеф на екипа. Последният сам
преценява, колко и кои сътрудници да използва,
кога и колко да работят, така че да се вместят
в бюджета и срока. Всички са заинтересовани
да се предст авят максимално за
в ъ зм ож н о с т и т е с и , ка т о в з а и м н о с е
контролират и преценяват, тъй като на
следващия одит всеки може да бъда определен
за шеф и ще трябва да си подбере екип, с който
да изпълни задачата. Често оставяният извън
екипите одитор e поставен пред избора, или да
намали почасовата си ставка, или сам да
намери изходната врата на компанията.
Примерът демонстрира взаимен контрол при
съчетаване на вътрешна конкуренция и
сътрудничество. Сменяемостта на лидера
(шефа) осигурява силно чувство на самоконтрол
у него и у членовете на екипа, които са
потенциални лидери при следващите одити. Ако
лидерът не се държи коректно и справедливо с
членовете на екипа си, едва ли ще бъде
предпочетен за член на екип при следващи
одити. Налице е и възможност за самооценка на
т р уд а и т о в у с л о в и я т а н а в ъ т р е ш н а
конкуренция. Задачите на управленската
отчетност се свеждат само до следенето на срока
и бюджета, в рамките на които ще се вмести
одита.

Използвана литература:
1. D r u c k e r, P e t e r F. T h e P r a c t i c e o f
Management. Reissue Edition. Collins, 1993.
2. C. Emmanuel, Otley, D, Merchant, K.
Accounting for Management Control. Springer US,
978-0-412-37480-7

Заключение:
Този кратък ръкопис подсказва само идеи,
предимства, недостатъци и съображения по
взаимодействието на управленския контрол и
нужната му управленска отчетност. Изборът,
кой подход за контрол да избере, респективно,
какъв тип управленска отчетност ще му е
необходима, остава за всеки един управленец.
Дано сме му подсказали правилното решение.

82

“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Бюджетирането –
ефективен управленски
инструмент за реализация на стратегическите цели на
предприятието

1

дейности, изразен в парични термини .
В практиката си предприятията не използват
пълноценно бюджетирането в ролята му на
инструмент за реализация на стратегията. Една
от причините за това е нееднозначното
разбиране за методологията на бюджетирането.
В повечето случаи бюджетирането се възприема
като инструмент на финансовия мениджмънт (за
съставяне на платежен календар, съблюдаване
на платежоспособността на предприятието,
контрол на разходите и т.н.). Това тълкование
отделя бюджетирането от стратегическите цели.

доц. д-р Галина Куртева
Бургаски свободен университет
Въведение
Ус п е ш н о т о фу н к ц и о н и р а н е н а е д н о
предприятие в съвременната бизнес среда е
следствие от умението на ръководителите на
това предприятие да мислят стратегически. Това
о з н ач а в а д а п р е д п р и е м а т д е й с т в и я в
настоящето, съобразно очакваните промени в
поведението на факторите от външната среда и
желаните бъдещи резултати от дейността на
предприятието. Определянето на реалистични и
достижими, в съответствие с потенциала на
предприятието бъдещи действия изисква
а д е к ват н и с т р ат е г и ч е с к и и з с л ед ва н и я .
Резултатите от тези изследвания от една страна
ще подпомогнат процеса на целеполагане и
избор на стратегия (определянето на бъдещите
действия), от друга страна ще уле снят
внедряването, контролирането и регулирането
на процеса на изпълнение на стратегията. Един
от инструментите за регулиране и контролиране
реализацията на стратегията на предприятието е
бюджетирането.
Мястото на бюджетирането в системата
за стратегическо планиране на
предприятието
Бюджетът е управленски инструмент,
формулиран като стратегически план, основан
на дългосрочните цели и конкретизиращ
тяхното оперативно изпълнение. Според
специалистите той представлява план за
действие, обобщаващ ресурсите и усилията,
необходими за реализиране на прогнозираните
обеми продажби, разходните аспекти или други
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Фигура 1. Връзка между пл ановите и
2
контролните процеси в организацията
На фигура 1 може да се види мястото на
бюджетирането в системата на стратегическото
планиране. Разглеждането му извън тази
система може да го опише единствено като една
непълноценна счетоводна процедура, изолирана
от цялостния процес на стратегическото
управление. Аргументите за това са следните:
Първо: При отсъствието на конкретни
дългосрочни цели не съществуват критерии за
оценка на възможни събития. Ръководителите
не знаят към постигането на какви цели трябва
да се стремят, а така също и дали са постигнати
планираните такива.
Второ: Планирането се осъществява по
традиционния метод, съгласно който бюджетите
се изготвят на основата на едноименните
бюджети за предходния отчетен период, като
последните се коригират в определена посока
1

Chipriyanova, G., Praktiko-prilozhni aspekyi na schetovodnoto
byudzhetirane, “Biznes upravlenie” 2/2013, str. 61-82.
2
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3

(нагоре или надолу) , а оценката на работата е
повърхностно сравнение на фактическите
резултати с тези от предходната година - подобри/ по-лоши и т.н.
Трето: Определени решения, такива като
преодоляване на ограничаващи фактори или
въвеждане на нови продукти на пазара, могат да
се вземат само на дългосрочна основа.
Четвърто: Обикновено с е счит а, че
о р г а н и з а ц и я т а н е м оже д а п р ед в и ж д а
ситуациите, тя просто трябва да се примирява с
резултатите от проблемите, но при наличието на
адекватна система за дългосрочно планиране,
тези проблеми могат да се преодоляят.
Още едно следствие от едностранното
интерпретиране на бюджетирането е това, че
предприятията съставят бюджет за печалби и
загуби, бюджет за движението на паричните
средства и до тук. Те не свързват бюджетирането
с ъ с с т р ат е г и ч е с к и т е ц е л и , н е в и ж д ат
необходимостта от това. Разбира се, ако няма
планиран / целеви баланс не може да се
реализира управлението по стратегически
показатели, не може да се отговори на редица
въпроси, като рентабилност на собствения
капитал, рентабилно ст на активите,
обращаемо ст на активите, финансова
устойчивост и ликвидност, които са индикатори
за успешната дейност на предприятието. В
случаите, когато предприятието осъществява
д е й н о с т т а с и в н я ко л ко н а п р а в л е н и я ,
разпро странява широк асортимент на
продукцията, или има свои подразделения в
различни региони тези показатели е необходимо
да се определят за всеки вид бизнес, за всяка
група продукти, за всяко териториално
подразделение. По този начин се оценява
ефективността на различните направления в
дейността на предприятието, колко печеливши
с а о т д е л н и т е в и д о в е п р од у к т и и т. н .
Отсъствието на такъв анализ при
бюджетирането в предприятието съществено
снижава неговата ефективност, като инструмент
за управление.
Трябва да се подчертае, че основните
ориентири при съставянето на бюджета
следва да бъдат стратегическите цели на
организацията. Неговата първа задача е да
обезпечи изпълнението на стратегическия план
и в този смисъл бюджетирането се явява първи
3
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етап в процеса на реализация на
стратегическия план.
Бюджетирането – механизъм за
реализация на стратегическите цели на
предприятието
Да се управлява означава да се определят
цели, да се създават условия за тяхното
изпълнение, да се контролира цялостната
дейност по реализацията им, да се анализират
резултатите от работата по целите и да се вземат
решения за отстраняване на отклоненията от
желаните резултати. Реализацията на тези
управленски дейно сти с е извършва от
ръководителите на всяко управленско ниво в
организацията. Йерархията на равнищата на
управление в организацията са: стратегическо
управление, бюджетиране и оперативно
управление, и регулиране (управление в
4
съответствие с установените отклонения) . На
всяко едно от тези равнища на управление
планирането се осъществява за различни
периоди от време и степента на неговата
5
детайлизация е различна . В този контекст, на
р а в н и щ е р е г ул и р а н е ( у п р а вл е н и е в
съответствие с установените отклонения)
разграничаваме оперативни и стратегически
отклонения. Оперативните отклонения
обикновено не са сложни, не предизвикват
изменения в модела на управление на бизнеса и
поради това преодоляването им е сравнително
лесно. Стратегическите отклонения в повечето
случаи изискват съществени изменения в
модела на управление на бизнеса и за тях е
характерна висока сложност и трудоемкост на
процеса на адаптация. Управлението, насочено
к ъ м п р е од ол я ва н е н а с т р ат е г и ч е с к и т е
отклонения има за цел да се създадат условия,
при които предприятието да продължи да
реализира първоначалната идея заложена в
стратегическия план. Ефективен управленски
инструмент за реализацията на тази цел е
бюджетирането, осъществявано в следната
последователност:
1. Определяне на стратегическите показатели
за дейността;
2. Установяване на непосредствена връзка
между целевите стратегически показатели с
плановите ( бюджетните);
4
Lambovska, M., Byudzhetno upravlenie na stopanskata
organizatciya, Ekspres Gabrovo, 2015, str. 11.
5
Lambovska, M., Byudzhetno upravlenie na stopanskata
organizatciya, Ekspres Gabrovo, 2015, str . 12-17.
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3. Приложение на сценарийния подход в
планирането, използване на факторния анализ,
изясняване на ролята и характера на факторите,
влияещи при реализацията на целите, оценка на
възможните варианти на развитие на събитията
п р и и зм е н е н и я н а к л юч о в и т е п л а н о в и
показатели.
4. Декомпозиция на целевите показатели до
нивото на отделния ръководител и изпълнител.
Р а з г р а н и ч а в а н е н а о т го в о р н о с т и т е з а
постигнатите резултати между ръководителя на
р а з л и ч н и т е н ап р а вл е н и я и р а в н и щ а в
организационната йерархия;
5 . П р и с п о с о бя в а н е н а с и с т е м ат а з а
мотивация на ръководителите в съответствие с
техния дял към финансовите резултати на
организацията. Мотивация на персонала за
постигане на зададените показатели.
6. Регламентиране на бюджетния процес.
7. Установяване на съответствията между
п л а н о в и т е и ф а к т и ч е с к и т е р е зул т ат и ,
управление по отклоненията ( регулиране)
8. Осъществяване на оперативен контрол
върху отклоненията и изясняване на техните
причини.
9. Оценка и сравнение на ефективността на
различните направления на бизне са,
подразделенията и отделните продукти.
Приложението на този механизъм на
управление поставя различни изисквания към
дейността на мениджмънта на различните
управленски равнища в организацията.
Например, ако основният въпрос пред висшето
у п р а в л е н с ко р а в н и щ е , от го в о р н о з а
стратегическото управление на предприятието,
е: “Какво трябва да се направи, за да се
реализира потенциала на предприятието на
определен / желан пазар?”, стратегическата цел
на предприятието може да се формулира по
следния начин: “Производство и дистрибуция
н а п р оду кт и т е н а п р ед п р и я т и ет о н а
вътрешния пазар в ниската ценова категория”.
Целевите показатели, чийто стойности ще
контролират изпълнението на целта могат да
бъдат: доходност на съвкупните активи,
доходност на собствения капитал, квота на
собственика, печалба. Тактическите цели,
съобразно стратегическата цел могат да бъде
формулирани по следния начин: “Увеличаване
н а о бе ма н а п р од а жб и т е з а с м е т ка н а
разширяване на следпродажбените услуги.
Организиране на продажбата по продуктови
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

групи чрез национална дистрибуторска мрежа.”
Ако предположим, че “Не се появяват
ко н к ур е н т и , п р и л а г а щ и а н а л о г и ч н а
стратегия”, програмата от действия за
реализация на така определената стратегическа
цел може да включва мероприятия, насочени
към реорганизиране системата по продажби
по продуктови групи. При така определената
ц е л е ва р а м ка , о с н о в н и я т въ п р о с п р ед
оперативните ръководители ще бъде “Какво
трябва да се направи в оперативната дейност
за реализация на стратегическите цели на
п р ед п р и я т и ет о ” . А ко р а з с ъ ж д а ва п р и
условията на зададен целеви показател доходност на съвкупните активи, трябва да
вземем под внимание следното: първо: този
показател зависи от рентабилно стта на
продажбите и обръщаемостта на съвкупните
активи; второ: рентабилността зависи от
печалбата и приходите от продажби; трето:
понеже печалбата е зададена като целеви
показател, получаваме целевите показатели обем на приходите и обем на разходите. След
това решаваме задачата “Какъв обем продукция
трябва да продадем от цялата структура на
продукцията на предприятието, за да се получи
търсения обем приходи от продажби при
запазване на ц ената на равнищ ето на
предходния период?”. Не трябва да се забравя,
че търсим определен размер печалба. Така
получените показатели се използват, за
формирането на статиите на бюджета.
Първи в системата от бюджети се явява
бюджетът на продажбите, който може да има
с л ед н ат а с т ру кту р а : ц е н а з а ед и н и ц а ,
количество, приход.6
В структурата трябва да се включат разбити
продажбите и по продукти, и по канали на
дистрибуция, да се добавят сезонните фактори и
инфлационните фактори, да се представи във
времеви аспект и в структурата план-фактотклонение. По нататък се планира бюджет за
производството, бюджет за запасите, бюджет за
покупките и т.н. Всички тези бюджети имат
многомерна структура. Например, бюджетът за
доставки, от една страна е свързан със
закупуването на суровини, материа ли,
полуфабрикати, а от друга страна с готовата
продукция за планиране на себестойността,
разчет от гледна точка на рентабилността и на
6

Lambovska, M., Byudzhetno upravlenie na stopanskata
organizatciya, Ekspres Gabrovo, 2015, str. 76-78.
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участието на всеки продукт във формирането на
печалбата.
Така описания механизъм на бюджетиране в
предприятието е в съответствие с принципа на
целевото планиране отгоре надолу. Отдолу
нагоре следва да се правят корекции, свързани с
обосноваване на невъзможността за достигане
на отделни показатели.
Процесът на съгласуване на плановите
показатели отгоре надолу и отдолу нагоре
преминава през няколко итерации докато не се
постигне баланс на показателите на всички
равнища.
От гледна точка на лостовете на управление,
системата на бюджетирането следва да отговори
и на въпроса “кой от лостовете на управление е
най-ефективен”. Ако целевият показател на
бизнеса - рентабилност, и според примера,
увеличаването на обема на продажби с 1 %
осигурява ръст на рентабилността 3%, а
снижаването на разходите с 1% , осигурява ръст
на рентабилно стта 7%, то следва да
предприемем действия за снижаване на
разходите. Ако имаме възможност за избор, то
разбира се сме длъжни да вземем решение в
полза на фактора, който има най-голямо лостово
влияние върху финансовия резултат .
В края на отчетния период следва да се
установи степента, в която са постигнати
стойностите по целевите показатели. Наличието
на отклонения налага анализ на причините, които
са ги породили. По своя характер отклоненията
могат да бъдат неконт ролируеми,
слабоконтролируеми и контролируеми.
В първат а група с е отнасят редица
п р ед п ол оже н и я , ко и то с а з а л оже н и п р и
разработването на бюджета: ниво на инфлацията,
данъчни ставки, валутен курс, минимална работна
заплата и т.н. Техните значения се коригират от
действителността.
Втората група включва разходите, при които не
може да се установи оптимално стойностно
съотношение между тях и обема произведена
продукция. Такива например са
административните разходи.
Третата група отклонения е свързана с
неизпълнението на работата на отговорните за
р е а л и з а ц и я т а н а б юд ж е т а . Н а п р и м е р
н е и з п ъ л н е н и е н а п л а н а з а с н а бд я в а н е ,
неизпълнение плана за продажбите, неизпълнение
на разходните норми в производствения план и др.
Анализът на отклоненията в трите групи
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позволява да се оцени качеството на изпълнение
на процеса на бюджетиране (отклоненията от
първата група), както и ефективността на работата
на отделните звена в предприятието
(отклоненията от третата група). При всички
случаи управленските изводи и решения ще бъдат
коректно обосновани.
А н а л и зъ т з ап оч ва с от к л о н е н и я т а п о
к л юч о в и т е п о ка з ат е л и . П р е м и н а ва с е
последователно от показателите на висшето
равнище към показателите от ниските равнища.
По този начин може да се разбере приноса на всяко
равнище в крайните резултати, могат да се
разграничат ефективните продукти, пазари,
дейности и т.н. Въз основа на това в последствие
могат да се определят целите за следващия период.
Заключение
Краткото изложение отно сно ролят а на
бюджетирането в процеса на реализация на
стратегията на предприятието позволява да
обобщим, че бюджетирането е съвременния
инструмент за добро финансово планиране, контрол
и реализация на стратегическите цели. Умението за
ориентация в отклоненията между бюджетните и
фактическите показатели е предпоставка за
своевременно идентифициране на проблемите и
предприемане на мерки, адекватни на промените във
вътрешната и външна среда на предприятието. Като
управленски инструмент бюджетирането определя
текущи планови норми и нормативи за разходите на
производствените дейности на предприятията,
регулиращи реализацията на стратегическите цели в
определен период. В този смисъл то има и
мотивираща роля спрямо персонала на
предприятието, разкривайки индивидуалното
участие и отговорност на всеки при изпълнение на
организационните цели.
Използвана литература:
Chipriyanova, G., Praktiko prilozhni aspekyi na
schetovodnoto byudzhetirane, “Biznes upravlenie”
2/2013
Lambovska, M., Byudzhetno upravlenie na
stopanskata organizatciya, Ekspres Gabrovo, 2015
Drake, Pamela Peterson, Capital budgeting
techniques, http://educ.jmu.edu/~drakepp/
principles/module6/capbudtech.pdf (november 18,
2013)
Shim Jae K., Joel G. Siegel, Modern Cost
Management and Analysis, Third Edition, Barron`s,
2009

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Финансово оценяване на българските публични компании

Финансово оценяване
на българските
публични компании
д-р Георги Ангелов
С. А. „Д. А. Ценов” - Свищов
Въведение
Финансовото управление на фирмата е
важен компонент на общото управление, защото
то отразява резултатите от дейността, въз основа
на техния анализ и оценка. На тази база може да
се каже, че вземането на управленски и
финансови решения във всяка фирма се
основава на съвкупност от показатели, анализи,
1
оценки и очаквания .
Като обект на изследване в настоящата
статия се определя финансовото състояние на
българските публични компании. Предмет на
изследване сa инструментите на финансовия
анализ, чрез които се извършва финансово
оценяване на компаниите от индекса BG TR30
на Българската фондова борса, в зависимост от
реализираната от тях пазарна капитализация.
Основата цел, която си поставя автора в
настоящото изследване е да се анализират
тенденциите в развитието на финансовото
състояние на българските публични компании,
чрез оценяването им на база на подбран
коефициентен инструментариум.
Задачите на научното изследване са
формулирани какво следва:

г Подбор на ключови показатели за оценка
на финансовото състояние на българските
публични компании;
г Избор на компаниите, които да бъдат
включени в анализа;
г Изследване и анализ на тенденциите
относно финансовото състояние на оценяваните
компании;
г Изграждане на система за финансово
оценяване на корпоративните структури, обект
на анализа.
Формирана като произведение между
общия брой на емитираните от дадена компания
акции и тяхната средна цена, пазарната
капитализация определя и пазарна стойност на
дружеството. На свой ред тя участва пряко във
формирането на индексите на фондовата борса и
е показател за ефективността на финансовия
мениджмънт. Освен това поради факта, че
нейната стойност е под прякото влияние на
множество фактори, като търсене и предлагане
на ценни книжа, състояние на пазара,
капиталови преструктурирания, финансово
състояние и др. пазарната капитализация, би
могла да се определи и като критерии за успех в
условията на посткризистно възстановяване.
В обхвата на финансовото оценяване в
настоящата статия са пет от компаниите
включени в индекса BG TR30, реализирали най2
висока пазарна капитализация . Следва да се
вземе под внимание факта, че въпреки
обобщени в един индекс и систематизирани по
критерия пазарна капитализация,
анализираните компании оперират в различни
о т р а с л и , ко е т о д а в а о т р а ж е н и е въ р ху
стойностите на показателите за финансовото
оценяване.

Таблица 1. Компании от индекса BG TR30 на БФБ, включени в анализа3
Пазарна
Дял от общата
№ Компонент на индекса BG TR30
капитализация (в лв.) капитализация (%)
1. Софарма АД
369 346 243
10,16%
2. Монбат АД
300 300 000
8,26%
3. Химимпорт АД
226 288 214
6,22%
4. Албена АД
217 929 426
5,99%
5. М+С хидравлик АД
199 181 520
5,48%
Общ дял на пазарна капитализация на анализираните компании
36,11%
2

1
Вж. Адамов, В. Финанси на фирмата. Библиотека
„Образование и наука” № 28. 2012 г. с. 16
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Данните се отнасят към 02.09.2015 г. Вж.http://www.infostock.
bg/infostock/control/trading/index/profile/BGTR30
3
Компанията ЧЕЗ Разпределение България АД заема трето
място според пазарната си капитализация 241 000 000 лв. и дял
от 6,63%), но е включена в индекса от 2013 г., което не позволява
изчисляването на коефициентите от група 2 – Оценка на акциите,
поради което е изключена от обхвата на анализ.
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Във финансовата теория и практика, като
основен показател за успешното развитие на
фирмите се определят реализираните от тях
ф и н а н с о в и р е з ул т а т и , о бу с л о в е н и о т
взаимодействието на основните
производствени фактори. Финансовата оценка
не би могла да се извърши без анализ на
основните направления на фирмената дейност, а
именно: адекватно съчетание между собствени
и привлечени капитали; оценка на ефективното
използване на активите и свързаната с тях
ликвидна позиция на фирмата; изследване на
пазарното представяне на компанията, чрез
анализ на акциите и комплексното представяне,
влияещи върху финансовата рентабилност. При
оценката на финансовото състояние не бива да
се пренебрегва и проявлението на последиците
от финансовата криза, намиращи своето
отражение в ограничено търсене и предлагане,
оже с точ е н а ко н ку р е н ц и я и ф и н а н с о в и
спекулации, които неминуемо въздействат и
върху българските публични компании. В тази
връзка съвременното развитие на финансовия

анализ и корпоративните финанси се основава
на оценка на постигнатите и очакваните
р е зул т ат и , ко и т о п р я ко з а в и с я т о т
инвестиционните решения, източниците и
използването на ресурсите, управлението на
собствените и заемните капитали.
Част I. Подбор на ключови показатели за
оценка на финансовото състояние
Анализът на тенденциите в развитието на
финансовото състояние на българските
п у б л и ч н и ко м п а н и и с е о с ъ щ е с т в я в а
по средством прилагане на подбран
коефициентен инструментариум4, в основата на
който се определят пет групи показатели за
дейността на оценяваните компании. Като
о сновни информационни източници за
изчисляване на отделните коефициенти във
всяка група (таблица 2) са използвани публично
достъпни данни от финансовите отчети на
компаниите, включени в анализа на годишна
база за пет годишен период (2010 – 2014 г.)

Таблица 2. Показатели за финансова оценка на българските публични компании
Група 1: Капиталова структура
К1. Мултипликатор на собствения капитал
К2. Коефициент на финансов ливъридж
Група 2: Оценка на акциите
О1. Печалба на акция
О2. Счетоводна стойност на акция
Група 3: Рентабилност
Р1. Възвращаемост на собствения капитал
Р2. Възвращаемост на активите
Група 4: Активи
А1. Обръщаемост на активите
А2. Обръщаемост на вземанията
Група 5: Ликвидност
Л1. Текуща ликвидност
Л2. Бърза ликвидност

4
Побраните коефициенти за финансово оценяване се базират на
разработките на Адамов, В. Финанси на фирмата; Адамов, В.
Захариев, А. и др. Финансов анализ. Касърова, В. Анализ на
финансов отчет. Научните трудове са цитирани в изложението и
приложени в списъка с използвана литература.
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Финансово оценяване на българските публични компании
Показателите за оценка на финансовото
състояние на българските публични компании
с а групирани в пет групи: Капит алова
структура; Оценка на акциите; Рентабилност;
Активи; Ликвидност (КОРАЛ), като всяка група
включва по два основни показателя, имащи
еднаква тежест при определянето на оценката за
съответната група.
Ко е ф и ц и е н т и т е , и з п о л з в а н и з а
финансова оценка се изчисляват въз основа на
финансовите отчети – баланс, отразяващ
имущественото и финансово състояние на всяка
фирма към определена дата и отчет за доходите –
отразяващ финансовите резултати за отчетния
период. Избраните коефициенти са доказани
теоретични и практически измерители на
ефективността на фирмената дейност, а
информационната им значимост е ориентир за
финансовия мениджмънт на всяка компания.
Основен показател при анализ на
финансовото състояние на всяка компания е
структурата на нейния капитал. Както е
известно тя отразява съотношението между
собствените и привлечените капитали, с които
фирмата оперира. Капиталовата структура на
фирмата е съвкупност от отделни елементи на
дългосрочните капитали, които след изплащане
на цената на придобиването й се използват за
5
финансиране на инвестициите. Значението на
използваните от фирмата капитали се засилва
още повече и от факта, че тяхната пропорция в
капиталовата структура оказва влияние върху
риска и възвръщаемостта, от една страна, а от
друга върху пазарната цена на компанията.
При финансовата оценка на капиталовата
структура на анализираните компании са
използвани следните показатели:
К1. Мултипликатор на собствения
капитал – собственият капитал на
предприятието се формира като разлика между
сумат а на активите и задълженият а.
Представеният коефициент носи информация за
това колко пъти собствения капитал се е
мултиплицирал в активите на фирмата.
Нормално е стойността му да е по-голяма от 1.
Мултипликатор на
=
собствения капитал

Общо активи
Собствен капитал

5
Адамов, В. и др. Управление на капиталите във фирмата.
Академично издателство „Ценов” 2012.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

К 2 . Ко е ф и ц и е н т н а ф и н а н с ов
ливъридж – съотношението дълг/собствен
капитал показва какъв размер на дълга
съответства на всеки един лев, инвестиран от
собствениците в компанията.
Препоръчителните стойности на коефициента
са между 0,5 – 1. Икономическото значение на
показателя зависи от различни фактори като:
средното ниво на коефициента в други отрасли,
достъп на фирмата до други източници на
финансиране. Ако показателят расте, това е
свидетелство за повишаване зависимостта от
външни инвеститори и кредитори, или за
снижаване на финансовата устойчивост на
компанията.
Коефициент на
=
финансов ливъридж

Дълг
Собствен капитал

Оценяването на пазарното представяне
на фирмата се извършва чрез група показатели
за оценка на акциите. Тази група се намира в
пряко взаимодействие с предходната, поради
факта, че печалбата на акциите и счетоводната
стойност на акциите на публичните компании,
пряко зависи от капиталовата им структура.
О1. Печалба на акция – коефициентът
представя съотношението между чистата
печалба и броя акции. Той отразява колко печели
компанията за всяка своя акция. На практика
представеният показател се използва от
инвеститорите за оценка на ефективността на
публичните компании, но това крие определени
рискове, изразяващи се в игнориране на
капитала, нужен за постигането на финансовия
резултат. Така две компании могат да имат да
имат еднакви стойности на показателя, но
едната да го е постигнала с много по-малко
инвестиции и капитал. Освен това печалбата на
акция зависи изключително от отрасловата
принадлежност на компанията.
Печалба на акция = Нетна печалба
Общ брой акции
О2. Счетоводна стойност на акция –
използва се като измерител за реалната пазарна
оценка на акциите на компанията. Съпоставката
на счетоводната стойност и пазарната цена на
акциите, показва как фирмата се оценява от
пазара. Когато акциите на компанията се
търгуват под своята счетоводна стойност това
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може да означава, че пазарът смята, че
стойността на активите е надценена, или
печалбите на компанията са ниски или
отрицателни.
Счетоводна стойност = Собствен капитал
на акция
Общ брой акции
Финансовото оценяване на всяка
компания не би било достатъчно пълно и
всеобхватно без прилагането на едни от найчесто използваните показатели за оценка на
рентабилността - възвращаемостта на
собствения капитал и възвращаемостта на
активите. Тези показатели измерват колко
ефективно компанията успява да превърне
собствения си капитал или активите в печалба.
Колкото по-високи са двете съотношения,
толкова по-добре е това за всяка компания,
защото те представляват оценка за
ефективността на мениджърски решения.
Пряката връзка между капиталовата структура
на фирмат а и ре ализиранат а от нея
възвръщаемост може да се търси в ефекта от
различни комбинации за финансиране на даден
инвестиционен проект. Така с увеличението на
дълга в съвкупното финансиране, расте и
възвращаемостта от капитала. Това е следствие
от проявлението на ефекта на финансовия
лийвъридж. От друга страна, увеличението във
възвръщаемостта от капитала е съпроводено с
намаление в нетната възвращаемостта от
активите6.
Р1. Възвращаемост на собствения
капитал - това е един от най-важните борсови
показатели за оценка на ефективността на
публичните компании. Изчислява се като
отношение между нетнат а печа лба и
собственият капит а л за даден период.
Показателят дава информация колко ефективно
мениджмънтът на компанията превръща 1 лев,
инвестиран от собствениците й (акционерите) в
п еч а л б а . П р а кт и кат а п о ка з ва , ч е н я ма
е д н о з н ач н о о п р е д е л е н и с т о й н о с т и н а
коефициента и колкото по-голям е той, толкова
по-добре се управлява фирмата, но все пак не е
благоприятно за производствените компании да
реализират възвращаемост на собствения
капитал по малка от 15%.
6
Вж. Адамов, В. Захариев, А. и др. Финансов анализ. Абагар.
Велико Търново. 2006, с.272
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Възвращаемост на =
Нетна печалба
собствения капитал
Собствен капитал
Р2. Възвращаемост на активите –
изчислява се като отношение между печалбата и
активите. Ко е фициентът показва колко
ефективен е мениджмънта на компанията при
превръщането на активите в печалби. Някой
анализатори определят като долна граница на
коефициента предлаганите от банките лихвени
проценти по депозитите за корпоративни
клиенти7. Тази логика се основава на факта, че
ако възвращаемостта на фирмените инвестиции
в активи е по-малка от лихвените проценти, то
би било по-ефективно, фирмата да депозира
парите си в банка, отколкото да закупува активи.
В същото време при анализа на показателя е
н е о бход и м о н е го в и т е с то й н о с т и д а с е
съпоставят с тези на възвращаемостта на
собствения капитал, поради тяхната взаимна
обвързаност. Така например при анализа на
ROE трябва да се отчете влиянието на
финансовия ливъридж на компанията. Високите
стойно сти на задълженият а нама ляват
величината на собствения капитал и това
увеличава стойно стта на неговата
възвращаемост за сметка тази на активите, което
не е индикатор за добри финансови резултати.
Възвращаемост на
активите

=

Нетна печалба
Общо активи

Активите или инвестициите на фирмата
изразяват направленията на инвестиране на
нейните капитали. Във връзка с това като
основна цел на финансовият мениджмънт е да
използва такива техники за управление на
капиталите, които поддържат постоянно или
нарастващо равнище на активите, с цената на
по-малко финансиране 8 . Вниманието при
анализа на активите се насочва към оценяване
обръщаемостта на отделните елементи на
краткотрайните активи, поради тяхното
значение за ликвидността и
платежо спо собно стт а. В същото време
7

За повече информация вж. Ангелов, Г. Тенденции в развитието
на лихвените проценти в българската банкова практика (2010 –
2014). Европейски практики и национални рефлексии в
планирането: Международна юбилейна научно-практическа
конференция: Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015 г., с.
295-302
8
Вж. Адамов, В. Финанси на фирмата. Библиотека
„Образование и наука” № 28. 2012 г. с. 137
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обращаемостта се определя като мярка за
ефективност от използването на активите.
А1. Обръщаемост на активите - този
показател определя възможността на фирмата
да генерира приходи от производство на
продукти чрез разполагаемите активи. Той
показва колко приходи от продажби се падат на
единица актив. При изчисляването му в
знаменателя се отразява общата сума на
активите, което не дава реална представа за
частта от приходите която се генерира съответно
от краткотрайните и дълготрайните активи.
Въпреки това високите стойно сти на
коефициента свидетелстват за ефективен
мениджмънт на предприятието.
Обръщаемост на = Приходи от продажби
активите
Общо активи
А2. Обръщаемост на вземанията –
показателят е пряко свързан с оценката на
събираемостта на фирмените вземания. Той
дава реална представа за времето, необходимо
на фирмата да събере своите вземания, като
свидетелства за ефективността на търговската
политика на компаниите. Много че сто
представеният показател е изразител на
основната философия на управлението на
кредита във фирмата, а именно – максимално
съкращаване на сроковете на събиране на
вземанията и максимално удължаване на
сроковете на изплащане на задълженията9.
Обръщаемост на = Приходи от продажби
вземанията
Вземания
Наред с анализа на фирмените
инвестиции и капитали при финансовото
оценяване на фирмите е необходимо да се
подчертае и значението на ликвидността. Във
финансовата литература ликвидността се
определя като способността на фирмата да
посреща краткосрочните си задължения в
момент а в който те ст анат изискуеми.
Ликвидността предопределя както репутацията
на фирмата пред нейните бизнес партньори,
така и нейната платежоспособност и финансова
а в т о н о м н о с т. О с н о в н и т е ф и н а н с о в и
съотношения за измерване на ликвидността се
концентрират върху управлението на текущите

активи и текущите задължения. Ликвидността
изразява и каква част от активите на компанията
са ликвидни, т.е. могат без особени затруднения
да бъдат превърнати в пари в брой. Поради тази
п р и ч и н а ф и н а н с о в и т е с ъ от н о ш е н и я з а
ликвидно ст са от о собен интере с за
финансовите анализатори.
Л1. Текуща ликвидност - текущата
ликвидност съпоставя краткотрайните активи с
краткосрочните задължения. От гледна точка на
кредиторите, високият показател за текуща
ликвидност е добър знак, но от гледната точка на
ф и р м а т а , т о в а б и м о гл о д а о з н ач а в а
недостатъчно натоварване на текущите активи.
В практиката е прието за нормално стойността
на този показател да е над 1, в противен случай
фирмата изпитва сериозни затруднения при
п о с р е щ а н е н а з а д ъ л же н и я т а с и , ко е то
свидетелства и за отрицателни стойности на
чистите оборотни капитали.
Текуща ликвидност = Текущи активи
Текущи пасиви
Л2. Бърза ликвидност – представя се
като отношение между сумата на текущите
активи, намалена със стойно стта на
материалните запаси и сумата на текущите
пасиви. Премахването на стойността на
материалните запаси при анализа на бързата
ликвидност се предопределя от разликата в
счетоводната и пазарната им цена, което в някой
случай води до нереална оценка на фирмената
л и к в и д н о с т. О т д ру г а с т а н а , в и с о к и т е
наличности на материални запаси, могат да се
т ъ л к у в а т к а т о з н а к з а к р а т ко с р о ч е н
производствен проблем, свидетелстващ за
проблеми с производство и реализацията на
фирмената продукция. В практиката е прието
стойността на този показател да се движи в
рамките от 0,5 до 1.
Бърза
=Текущи активи-Материални запаси
ликвидност
Текущи пасиви
Емпиричното апробиране на
представените показатели намира приложение в
изследването на финансовото състояние на
българските публични компании, посредством
изградената авторова система – КОРАЛ в част II.

9
Вж. Милинов, В. и др. Оперативен финансов мениджмънт.
Абагар. Велико Търново. 2012
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Част II. Система за финансово оценяване на българските публични компании КОРАЛ
Първата категория, по която се оценява финансовото състояние на компаниите според
представената система от коефициенти в част I е капиталовата структура. Както вече беше посочено
значението на анализираната категория оказва влияние както върху цената на капитала, който
фирмата трябва да плаща, така също и върху риска, който финансовите мениджъри трябва да
управляват и възвръщаемостта, която трябва да осигурят на собствениците на съответните
капитали.

По отношение на мултипликатора на
с о б с т в е н и я к а п и т а л ( в ж . ф и г. 1 )
анализираните компании показват добри
р е зул т ат и п р е з а н а л и з и р а н и я п е р и од .
И з и с к у е м ат а м и н и м а л н а с т о й н о с т н а
коефициента е над единица, гарантираща
възможността на капитала да се мултиплицира в
активи, осигуряващи доход. Колкото по-голяма
е стойността на мултипликатора, толкова поблагоприятно се отразява това на фирмата, тъй
като той оказва пряко влияние и върху
възвръщаемостта на собствения капитал (ROE).
Най-високи стойности на показателя,
вариращи между 1,5 и 1,6 пъти през първите три
години (2010 – 2012) има Софарма АД. Тази
тенденция се обуславя от значително високите
стойности на притежаваните от компанията
активи. На второ място с относително постоянна
стойност на показателя за целия период се
нарежда Химимпорт АД, със средно значение от
1,488, вариращо в интервала 1,45-1,54.
Компанията Монбат АД също поддържа
относително постоянен тренд пред първите три
години, след което през 2013 г. се наблюдава
намаление възлизащо на 0,21 пъти, дължащо се
на намалението на активите от 123 806 хил. лв,
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на 108 958 хил. лв и едновременно с това
нарастване на капитала от 120 321 хил. лв, на 150
923 хил. лв. Разнопосочна е тенденцията при
М+С Хидравлик АД, където до 2011 г. се
наблюдава нарастване, а след това до края на
периода е налице спад, достигащ най-ниска
стойност в сравнение с всички останали
компании от 1,17 пъти мултиплициране на
капитала. Отно сително по стоянна е
тенденцията при Албена АД, където се
наблюдава лек спад от 2010 до 2013 равняващ се
на 0,13 пъти и минимално увеличение до края на
2014 г. от 0,05. Въпреки колебанията в
стойността на ROE, анализираните компании са
стабилни по отношение на този показател и имат
стойности над минимално необходимите през
целия период на изследването.
Отношението между дълга и собствения
капитал на компанията може да се определи като
един от най-важните показатели за капиталовата
структура и възможността на финансовите
мениджъри да се възползват от предимствата на
заемния капитал, по отношение на неговата
цена. Представен като отношение между заемен
и собствен капитал, коефициента на финансов
ливъридж може да се тълкува равнозначно. От
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една страна безспорното предимство на дълга
пред собствения капитал се изразява в пониската му цена. Като цяло обаче цената на
дълговия капитал е относително ниска защото и
риска, който кредиторите поемат, е по-нисък в
10
сравнение с риска на акционерите . Често в
практиката се установява, че изискуемата от
собствениците (акционерите) доходност е
значително по-висока от цената на дълга, която в
повечето случаи е лихвения процент по
използвани банкови заеми. От друга страна
в и с о к и т е с т о й н о с т и н а ко е ф и ц и е н т а
свидетелстват за прекомерно използване на
дълг, което на определен етап, би могло да се
окаже опасно за компанията и нейното
финансово състояние. Установените прагови
стойности на коефициента, варират между 0,5 и
1, но при всички анализирани компании
стойностите са под минималната долна граница
(вж. фиг. 2). В същото време, обаче следва да се
има предвид и относителните ограничения пред
компаниите в следкризисните години да
използват банкови кредити за финансиране на
своите инвестиционни начинания. Поради тази
причина е целесъобразно при тълкуване на
коефициента да се отчете и размера и честотата
на използваните от фирмите външни източници
на финансиране. В опредени случаи именно те
се оказват основен фактор за регистриране на
ниски стойности на показателя.
Както е видно от фиг. 2 най-висока
стойност, но значително под минималната
прагова, възлизаща на 0,30 регистрира Албена
АД. Тя е и компанията, която има най-висока
средна стойност на коефициента от 0,226 за
целия период (2010-2014). Въпреки това

непрекъсната тенденцията към намаление,
достигащо през 2013 г. 0,16 се дължи на
намалението на задълженията с близо 43 573
хил. лв. за периода 2010 – 2013 г. и увеличението
на собствения капитал с 50 177 хил. лв. Средно
0,15 е стойността на коефициента при Софарма
АД, където линията на тренда има лек
положителен наклон. Подобна е ситуацията и
при Химимпорт АД, където средната стойност е
0,194. При Монбат АД от 2010 до 2013 г. се
наблюдава намаление поради нарастване
размера на собствения капитал и намаление на
краткосрочните и дългосрочните задължения на
компанията. Към края на 2014 г. компанията
получава дългосрочен банков заем, с което
стойността на нетекущите пасиви нараства с
390% ( от 6 888 хил. лв. на 38 819 хил.лв.) и това
води до нарастване на коефициента от 0,07 на
0,24 при относително постоянна стойност на
собствения капитал. Най-ниска стойност на
коефициента регистрира М+С хидравлик АД,
средно 0,042, достигаща през 2014 г. 0,01,
дължащо се на относително постоянния
собствен капитал и значително намаление на
задълженията с 2 895 хил. лв. през периода.
Втората група коефициенти от системата
за оценка на финансовото състояние се свързва с
пазарното представяне на компаниите. В нея са
в к л юч е н и ко е ф и ц и е н т и т е , от р а з я ва щ и
печалбата на една акция и счетоводната
стойност на акцията. Тази категория показатели
се използва като ориентир при избора на
инвеститорите, относно покупката на акции,
наред с величинат а на разпределяните
дивиденти и възвръщаемостта на активите и
капитала.

10
Вж. Адамов, В. Захариев, А. и др. Финансов анализ. Абагар.
Велико Търново. 2006, с.283
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Изразяващ отношението между чистата
п еч а л б а и б р оя а к ц и и н а ком п а н и я т а ,
коефициентът печалба на акция, показва
колко печели компанията за всяка своя акция.
Тълкуването на показателя и значението му при
оценката на финансовото състояние се
характеризира със специфики, породени от
игнорирането на източниците, които фирмата
използва за постигане на своята печалба.
Поради тази причина високите или ниски
стойности на коефициента при различните
компании, имат различно значение и обратното,
дори две компании да имат еднакви стойности
на коефициента, то това би могло да се тълкува
положително или негативно в зависимост от
отрасъла, в който фирмата оперира.
Изключително високи стойности на
коефициента печалба на една акция на фона на
останалите компании от индекса, регистрира
Албена АД. Нейната печалба на акция варира от
2 до 4 лв. през периода, на фона на максимални
стойно сти от 0,5 лв. при о станалите
предприятия. Софарма АД поддържа
отно сително по стоянна стойно ст на
коефициента от 0,31 лв. за първите три години и
съответно 0,26 и 0,20 през 2013 и 2014 г. Това се
дължи на отчетеното намаление на печалбата
през последния отчетен период от 7 130 хил. лв.
и минимално нарастване на броя акции на
компанията. В подобни граници от 0,19 до 0,37
лв. се движат стойностите на показателя при
М+С хидравлик АД. Компанията Монбат АД

регистрира нарастване, достигащо до 0,56 лв.
през 2013 г. на фона на средна стойност от 0,27
лв. за преходните три години. Това се дължи на
значителното нарастване на печалбата на
фирмата, отчетена в края на 2013 г. възлизаща на
21 754 хил. лв. на фона на 9 051 хил. лв. през
2012 г., което е ръст от 140,35%. Намаляваща
линия на тренда е налице при Химимпорт АД,
която регистрира двойно намаление от 0,61 лв.
през 2010 г. до 0,28 лв. през 2014 г., обусловено
от непрекъснато намаление на печалбата.
По отношение на показателя счетоводна
стойност на акцията, компанията Албена АД,
отново има най-висока стойност. Това обаче, не
е показател за успешно финансово управление,
тъй като когато акциите на компанията се
търгуват под своята счетоводна стойност това
може да означава, че пазарът смята, че
стойността на активите е надценена. Така при
пазарна цена на акциите към 30.12.2010 г. от
38,10 лв. и счетоводна стойност на акцията от 77
л в . , ком п а н и я т а г у б и д о в е р и е т о н а
инве ститорите и се определя като
неблагонадеждна сред инве стиционната
общност. През целия анализиран период
фирмат а с е характеризира с по-висока
счетоводна стойност на акциите, отколкото
п а з а р н ат а , ко е т о с е о п р е д е л я кат о
неблагоприятно. Съпоставка на пазарната и
сч е то в од н ат а с то й н о с т н а а к ц и и т е н а
анализираните компании е представена в
таблица 3.

счетоводна
стойност

пазарна
стойност

Таблица 3. Съпоставка на пазарна и счетоводна стойност на анализираните
компании за периода 2010 – 2014 г.
Компания
М+С
Софарма Монбат Химимпорт Албена
Показател
хидравлик
АД
АД
АД
АД
Година
АД
края на 2010
3,89
6,3
2,32
48,1
2,16
края на 2011
3,18
5,43
1,35
58,8
2,33
края на 2012
2,1
4,68
0,83
38,74
2,35
края на 2013
3,92
6,7
1,55
59,7
3,16
края на 2014
3,84
8,5
1,74
56
5,5
края на 2010
2,24
3,34
6,12
77
1,12
края на 2011
2,43
3,29
6,77
78,68
1,42
края на 2012
2,66
3,09
7,23
82,14
1,54
края на 2013
2,8
3,87
7,58
86,87
1,59
края на 2014
2,95
3,97
7,78
91,69
1,69
Източник: infostock.bg, изчисления на автора
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Както е видно от таблица 3, единствената
надценена компания през целия период е
Албена АД. Останалите анализирани компании
имат приблизителни стойности на коефициента,
като на дъното се нарежда М+С хидравлик АД в
диапазона от 1,12 лв. до 1,69 лв. На второ място
по посочения критерии се подрежда Софарма
АД, следвана съответно от Монбат АД и
Химимпорт АД. Както вече беше посочено
стойността на анализирания коефициент зависи
пряко от отрасъла, в който фирмата оперира и
поради т ази причина няма теоретично
определени минимални и максимални прагови
стойности на коефициента.
Като едни от най-важните критерии за
финансовото състояние на дадена компания се
определят показателите за възвръщаемост или
рентабилност. Призово място сред тях заемат
възвръщаемо стт а на активите (ROA) и
възвръщаемостта на собствения капитал (ROE).
Тъй като посочените съотношения показват до
колко компаниите успяват да превърнат
активите или капитала си в печалба, те са обект
на изключителен интере с от страна на
финансовите анализатори и се предпочитат при
сравняване на компаниите от един или няколко
бранша на дейност. В повечето случаи, с цел
прецизност на анализа се препоръчва двете
съотношения да бъдат разглеждани заедно с цел
избягване на погрешни изводи и заключения.

Като измерител на ръста или спада на
богатството на акционерите възвръщаемостта
на собствения капитал (ROE), показва колко
лева печели фирмата, от един лев инвестиран
капитал. Поради тази причина ROE има
ключово значение при анализа на финансовото
с ъ с т о я н и е н а в с я ко п р е д п р и я т и е . В
икономическата теория и практика е установено
показателя да се движи в границите между 1520%. Все пак следва да се има предвид, че в
зависимо ст от отрасловата структура и
дейността на компанията е възможно, въпреки
малките стойности на коефициента, тя да е в
добро финансово състояние. Както е видно от
таблица 4, най-високи стойности на показателя
ROE има М+С хидравлик АД, през целия
анализиран период. При минимални стойности
от 15, компанията поддържа средна стойност за
периода (2010 – 2014) от 19,13, ко ето
свидетелства за успешно финансово
управление. На второ място се подрежда
Софарма АД със средна стойност на показателя
10,79. В началото на анализирания период
компанията има по-високи стойности на
показателя, поради реализирането на по-висока
печалба, възлизаща на 40 544 хил. лв. (2010 г.),
която постепенно намалява и достига 26 531
хил. лв. (2014 г.), при едновременно плавно
нарастване на собствения капитал от 295 959
хил. лв. (2010 г.) до 389 706 хил. лв. (2014 г.).

Рентабилност

Таблица 4. Съпоставка между възвръщаемостта на капитала (RОЕ) и на активите
(RОА) на анализираните компании за периода 2010 – 2014 г.
М+С
Група
Софарма Монбат Химимпорт Албена
Показател Година
хидравлик
3
АД
АД
АД
АД
АД
2010
13,7
11,22
9,94
2,84
17
2011
12,69
6,33
9,11
2,56
26,17
ROE
2012
11,65
7,52
6,27
4,75
18,13
2013
9,11
14,41
4,66
3,92
17,01
2014
6,81
8,29
3,64
2,15
17,32
2010
8,68
7,54
7,14
2,03
13,12
2011
7,78
4,34
6,62
1,91
20,79
ROA
2012
7,01
4,91
4,61
3,75
15,57
2013
6,13
10,92
3,46
3,18
14,35
2014
4,77
6,04
2,72
1,68
14,76
Източник: infostock.bg, изчисления на автора
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При останалите компании се наблюдават тенденции на плавно намаляване на ROE, породено
от намаляване на реализираната печалба. Поради посочените причини съответно на трето, четвърто
и последно място се позиционират съответно Монбат АД, Химимпорт АД и Албена АД. За разлика
от резултатите в предходната група 2 (Оценка на акциите), където Албена АД има най-високи
стойности, то при оценката на рентабилността, тя се подрежда на последно място с най-ниски
стойности на показателите ROE и ROA. Почти двойно нарастване на реализираната печалба,
компанията Албена АД, реализира през 2012 и 2013 г., което се отразява и върху коефициентите ROE
(2,84 през 2010 г. и 4,85 през 2012 г.) и ROA (2,03 през 2010 и 3,75 през 2012 г.).

По отношение на показателя
възвръщаемост на активите (ROA) се
наблюдават тенденциите, характерни за ROE.
По-високи стойности, публичните компании
регистрират непосредствено след възникването
на финансовата криза (2010 г. и 2011 г.), когато
бизнеса все още не усеща сериозни сътресения в
своята дейност. Трендовата линия на ROA има
слаб отрицателен наклон, но за разлика от ROE,
т у к ко м п а н и и т е с ъ у м я в а т д а з а п а з я т
о т н о с и т е л н о п о с т оя н н и с т о й н о с т и н а
коефициента, без съществени сътресения (вж.
фиг. 6). Средната стойност на ROA за всички
анализирани компании през целия период е 7,35,
което е над минималните прагови стойности от
5.
Анализът на активите не би бил пълен и
обстоятелствен, ако извън неговия обхват
останат финансовите съотношения, изразяващи
тяхната обръщаемост. Успоредно с оценката на
възвръщаемостта на активите, под внимание
трябва да се вземе и обръщаемостта на
активите, тъй като ROA е резултативна
величина от произведението на маржа на
печалбата и обръщаемостта на активите. При
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оценката на обръщаемостта на активите отново
трябва да се има предвид отрасъла, в който
фирмата оперира. Логично е индустриалните
производствени предприятия да имат по-ниска
стойност на показателя, отколкото фирмите в
областта на хранителната промишленост.
Поради тази причина не винаги ниските
стойности на показателя се възприемат като
неблагоприятни. Друг фактор, обуславящ
висока стойност на показателя, може да бъде
например наличието на силно амортизирани
активи, които значително с а намалили
счетоводната си стойност. В такъв случай
съпоставяйки продажбите с ниска стойност на
активите, фирмата ще регистрира високо
равнище на обръщаемо ст, за сметка на
необходимостта на нови инвестиции в активи.
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Компанията, реализираща най-високи
стойности на коефициента в интервала 2 – 2,5 е
Софарма АД. Това се дължи на високите
стойности на продажбите през целия период,
надвишаващи средно 3 пъти тези на останалите
компании. Концертирала дейността си в
производство на лекарствени продукти, тя има
приблизително 2,3 пъти по-висока обръщаемост
на активите спрямо Химимпорт АД, нареждаща
се на дъното на класацията със средна стойност
на показателя от 0,01 (вж. фиг. 7). Причина за
посочената тенденция би могла да бъде и
високата сума на активите на Химимпорт АД,
която е около 3 пъти по-голяма от тази на Албена
АД и Софарма АД и 13 пъти по-голяма от тази на
Монбат АД. Ниски стойности регистрира и
Албена АД (0,16 – 0,19), което се обуславя от
високата стойност на активите и реализираните
значително по-малко приходи от продажби.
Обратно на логиката на разгледаните до
момента показатели при обръщаемостта на
вземанията, ниските стойности свидетелстват
за ефективен мениджмънт. Колкото по-малко са
вземанията, с толкова повече средства разполага
компанията, които биха могли да се насочат в
нов производствен цикъл или да се инвестират в
други сфери и по този начин да генерират
д о п ъ л н и т е л е н д оход . И зч и с л е н като
съотношение между продажбите и вземанията,
коефициента дава информация за това каква
част от приходите от продажби все още не са
постъпили във фирмата, а са записани като
бъдещи вземания. За разлика от обръщаемостта
на активите, тук най-високи стойности има
Албена АД, достигайки пик през 2013 г. от 31,22
на фона на стойности от 7,16 през 2010 г.; 9,51
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

през 2011 г. и 8,51през 2012 г. Монбат АД и
Софарма АД имат стойности между 3,5 и 4,5,
докато Химимпорт АД отново регистрира найниски стойности от 0,04, дължащи се на ниските
продажби. Компанията М+С хидравлик АД
поддържа тенденция към плавно намаление от 8
до 5 съответно от 2010 до 2013 г. При анализа на
представените съотношения следва да се отчете,
че в посткризистните години, компаниите
изпитват сериозни затруднения, както с
реализацията на продукцията си, така и със
събираемостта на вземанията, имайки предвид
сериозните сътресения в икономиките на
страните в световен мащаб.
Ликвидността е един от ключовите
показатели при анализа на финансовото
състояние на компаниите, тъй като дава
информация за способността на фирмата да
посреща краткосрочните си задължения.
Поради тази причина финансовите
съотношения, оценяващи ликвидността засягат
о с н о в н о к р ат кот р а й н и т е а кт и в и и
краткосрочните капитали (задължения). Тези
показатели намират приложение при анализа на
фирмите, кандидатстващи за банкови кредити
или други източници на финансиране. Освен
това те се използват и при измерване на
ликвидността на активите, т.е способността им
бързо и лесно да се трансформират в парични
наличности, без допълнителни разходи.
Въпреки по сочените предимства на
показателите за ликвидност, като техен основен
недо статък би могъл да се по сочи
невъзможността чрез тях да се оценява
дълго срочното финансово състояние на
компанията, поради краткия „живот” на
текущите активи и пасиви.
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Коефициентът за текуща
ликвидност, изразяващ отношението между
текущите активи и пасиви съпо ставя
възможността на ликвидните активите да
покрият задълженията с настъпващ падеж. При
тълкуването на показателя се вземат предвид
две гледни точки, тази на кредиторите и тази на
11
компанията. От гледната точка на кредиторите,
високите стойности на показателя са добър знак,
но от гледната точка на фирмата, това може да
означава недостатъчно натоварване на текущите
активи, които да генерират парични средства.
Освен това от ключово значние тук е да се отчете
и величината на чистите оборотни капитали.
Поради това в теорията и практиката е прието
стойността на показателя да е минимум
единица. Компанията Албена АД регистрира
никси коефициента (0,19 – 0,63), което се
обуславя от липсата на достатъчно по рамер
краткотрайни активи, поради сферата на
дейност в която оперира. Най-високи средни
стойности отново имат Химимпорт АД (2,81) и
М+С хидравлик АД (3,68). Като цяло всяка от
анализраните компании представя добри
стойности на показателя, гарантиращи добро
финансово състояние, според посочения
коефициент.
Основен ндеостатък на коефициента на
текуща ликвидност е, че при него се отчитат
материалните запаси, които в повечето случаи
са най-ниско ликвидния актив от групата на
текущите аквити. В този случай прецизността
на анализа изисква да се обърне внимание и на
коефициента на бърза ликвидност. Нормало е

коефициента да има стойности по-ниски от
единица, но не се отича като благоприоятно ако
стойността му е под 0,5, т.е текущите активи, без
материалните запаси да покриват поне
п ол о в и н ат а от т е ку щ и т е з а д ъ л е н и я н а
ком п а н и я т а . Ком п а н и я т а С о ф а рм а А Д
поддържа стойности на показателя в инетрвала
0,86 – 0,90. Компанията Албена АД има
оптимални стойности на коефициента средно от
0,55. Най-високи стойности на коефициента
(вж. фиг. 10) имат съответно Химимпорт АД
(2,81) и М+С хидравлик АД (2,65).
Въз основа на обработените данни,
извършения анализ и проследените тенденции
авторът изгражда и апробира системата за
финансово оценяване – КОРАЛ.

11
Касърова, В., Димитрова, Р. Анализ на финансов отчет.
София, м.декември 2005 г., стр. 29
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Разработената система и изведените обобщаващи оценки изразяват разбирането и вижданията на автора по въпросите на финансовото оценяване и не
претендира за обхватност на цялото многообразие от проблеми и възможни перспективи по отношение на финансово оценяване на корпоративните структури.
13
Данните са публично достъпни на www.infostock.bg. Последен достъп 04.09.2015 г.
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Системата се базирана на представените в
част I на настоящата разработка специално
подбрани ключови показатели за финансова
о ц е н к а н а ко р п о р а т и в н и с т р у к т у р и .
Методологията на системата КОРАЛ се гради на
съпо ставка на получените резултати от
приложението на представените показатели по
о т д е л н и ко е ф и ц и е н т и с т е о р е т и ч н о и
п р а кт и ч е с к и у с т а н о в е н и т е о п т и м а л н и
стойности. Трябва обаче да се има предвид, че
въпреки обобщени в един индекс, компаниите
оперират в различни отрасли, което води до
значителни отклонения в стойностите на
отделните показатели, но не е заплаха за
дейността им. Оценката за всеки критерии
(показател) с е получава като средна
аритметична за компанията през периода на
изследването (2010 – 2014).
Индивидуална средна оценка по показател =
(2010*0,2)+(2011*0,2)+(2012*0,2)+(2013*0,2)+
(2014*0,2)
Индивидуалната средна оценка се
съпоставя с определените максимални и
минимални прагови граници, като се придават
следните значения:
г Стойност 1 (добра оценка) - когато
стойността на показателя е в оптималните
установени граници;
г Стойност 0 (задоволителна оценка) когато стойностите са извън установените
оптимални граници, но не са налице съществени
отклонения, които да застрашават финансовото
състояние на компанията;
г Стойност -1 (незадоволителна оценка) –
когато стойностите са съществено извън
диапазона и това застрашава финансовото
състояние на компанията.
Обобщената оценка на финансовото
състояние с е определя като сума от
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индивидуални оценки, получени за всеки един
от представените показатели.
Ре зул т ат и т е от п р и л оже н и е то н а
системата КОРАЛ (вж. фиг. 11) определят
финансовото състояние на компанията М+С
хидравлик АД, като най-добро пре з
анализирания период. На второ място се
подрежда Софарма АД, на трето Монбат АД и на
последните две места с отрицателни оценки
съответно Химимпорт АД и Албена АД.
Заключение
В резултат от осъщественото финансово
оценяване на българските публични компании
може да се заключи, че няма еднозначна оценка
по отношение на отделните показатели.
Анализираните компании оперират в различни
отрасли, което е основна пречка при извеждане
на кардинални обобщения и заключения.
Въпреки това като компания с най-стабилно
финансово състояние се определя М+С
хидравлик АД, а необходимост от промяна на
възгледите за финансово управление се налага
при Химимпорт АД и Албена АД. Необходимо е
да се отчете и влиянието на световната
финансова криза, разклатила устоите на
съвременните пазарни икономики, която
неминуемо оказва влияние върху финансовото
състояние на корпоративните структури през
анализирания период. Неминуемо отражение
оказва и стагнацията в сферата на реалното
производство, строителство, банковия сектор и
други отрасли на икономиката през последните
години у нас, които пряко засягат дейността на
оценяваните компании. Не зависимо от
получените ре зулт ати, всички оценени
компании реализират, дори и намаляваща
печалба, което е показател за успех, дори в
години на криза и дава сигнал за дългосрочна
финансова устойчивост.
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Копи тестовете:
отговорът е 42 i
гл. ас. д-р Атанас Луизов,
Бургаски свободен университет
Безспорен факт е, че рекламодателите и
рекламните агенции имат интерес от подготовка
и ре а лизиране на е фективни рекламни
кампании. Предварителното тестване на
рекламата е средство за оценка на способността
й ефективно да комуникира определено
послание с оглед постигане на предварително
дефинирани цели. Практиката в областта
включва множество подходи, основани на
различни теоретични разбирания и
предположения за действието на рекламата.
В статията се представя същността на
тестването като се разглеждат двете основни
групи тестове и се повдигат въпроси относно
тяхното прилагане.
Копи тестовете 1 (от англ. Copy test) са
специфично маркетингово изследване, което
има за основна цел да предвиди ефективността
на рекламат а, отчит айки реакцият а
(емоционалн, когнитивна или поведенческа) на
респондентите. Тези тестове могат да се
използват и след кампанията за оценка на
постигнатите резултати. при предварителните
тестове се цели отговор на въпроси като:
- Дали адресатите разбират рекламното
послание?
- Дали рекламата успява да комуникира
посланието?
- Дали рекламата е забелижима?
- Дали рекламата ще постигне поставените
цели?
Според Дж.Ф.Джоунс предварителното
тестване изпълнява три задачи:
- да отхвърли вариантите, които не са
приемливи
- да определи какво може да се подобри
- да се получи потвърждение
1

Копи тестовете се използват, за да се оценят различни варианти
на рекламата. Могат да се тестват различни варинати на
рекламата, а стимулите (тестваните реклами) могат да бъдат с
различна степен на завършеност.

102

Участниците в процеса могат да се движат в
един спектър от нагласи от крайно отричане на
възможността да се направи каквато и да било
предварителна оценка на ефективността на
дадена реклама до убеждението, че
предварителното тестване ще предвиди с висока
степен на точност ефектите от рекламата. В
първия случай се срещаме с едно разбиране, че
действието на рекламата е твърде сложен и
комплексен процес, който няма как да бъде
измерен (разбирането, че рекламата преди
всичко е изкуство). От другата страна са тези,
които считат, че рекламното действие може да
бъде количествено измерено, а изборът на
ефективно послание да не се основава на
субект и в н а п р ец ен ка. Меж ду т е з и две
крайности могат да се наблюдават междинни
п о з и ц и и , п р и ко и т о р е зул т ат и т е о т
предварителното тестване в по-малка или в поголяма степен допълват или подпомагат
субективнат а оценка на рекламните
специа листи. Не зависимо къде попада
нагласата ни спрямо горния спектър, въпросите
пред които сме изправени са едни и същи:
1) Кои са качествата, индикиращи успеха на
една реклама?
2) Какви са ефектите на рекламата? Дали те са
незабавни или е необходимо време, за да се
проявят?
3) Как могат да бъдат измерени?
Относно понятието ефективност на
рекламата
Както при много от понятията в маркетинга,
така и относно ефективността на рекламата не
съществува еднозначно дефиниране. В най-общ
смисъл понятието ефективност се свързва със
степента на постигане на поставени цели на
конкретна дейност. Така тя е отношение на
резултат спрямо цел. Изглежда достатъчно
просто, но нека си зададем няколко въпроса.
Какви са резултатите от рекламата? Кога се
проявяват и по какъв начин? На какво равнище
са тези резултати? Имерими ли са? Какви са
целите на рекламата? Рекламодателите поставят
ли си цели? Как са формулирани тези цели? Като
комуникационен процес ролята на рекламата
може да се изследва в три направления: стимули,
процеси и резултати.
Процесите са когнитивни и афективни
реакции, които протичат в резултат на контакт
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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на адресата с рекламата. Примери за това са
знанията, убежденията и намеренията. Тези
проце си се класифицират в три групи:
ко г н и т и в н и , а ф е к т и в н и и ко н а т и в н и .
Когнитивните процеси включват променливи
к ат о в н и м а н и е и о с в е д о м е н о с т. Н а й използваните измерители за тях са показателите
з а р а з п о з н а ва е м о с т – п од п ом о г н ат а и
неподпомогнат а. Афективните проце си
включват богат спектър от променливи, като
най-честите измерители за тях са харесване и
отношение (нагласа). Конативните процеси
предполагат изследване на променливи, които
са близки до поведението, такива като
убеждение и намерение за покупка. Основният
въпрос, който интересува рекламните практици
е не измерването на отделни показатели сами за
себе си, а наличието, ако съществува, на връзки
между отделните процеси, между стимулите и
процесите, между процесите и резултатите.
Проучването на рекламните ефекти на равнище
процес е важно поради две причини. Първо,
проце сите показват защо, къде и как в
последователността на потребителски реакции
от възприемането на рекламата до покупката, тя
(рекламата) е ефективна или неефективна. Ето
защо те дават възможност на рекламистите да
подобрят съдържанието с оглед постигане на
желаните резултати. Второ, тези процеси могат
да бъдат измервани сравнително бързо и лесно
при подготовката и създаването на рекламното
послание.
Списъкът на методите за предварително
тестване е дълъг, но те могат да се разделят на
две категории. Първата включва методи, които
измерват влиянието на рекламата върху
нагласата на адресата, а втората – влиянието на
рекламата върху паметта на адресата. Едната
група измерва възможността на рекламата да
убеждава, а другата група – възможността на
рекламата да комуникира.
Убеждение
Основното предположение при тези тестове
е, че промяната в нагласата или намерението за
покупка в резултат на възприемане на рекламата
ще бъде надежден индикатор на нейния успех.
Измерването на нагласата и намерението за
покупка може да бъде направено по различни
начини. Може да се използват дихотомни
въпроси, ординални скали (5 или 7 степенни)
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

или графични скали. Може да се използват
свър зани (те стване преди и след) или
независими извадки (контролна и тестова
група).
Критиките, които се отправят към този
подход, с а насочени към неговите
фундаментални предположения. На първо
място дали нагласата (и нейната промяна) е
предпоставка за определено поведение (или
негова промяна). Възможно ли е да се измери
промяна в нагласата в резултат на еднократно
възприемане на рекламното послание? Какво е
влиянието, което оказва съдържането и
структурата на рекламното посланиет върху
нагласата?
Комуникация
Традицията при този подход предполага, че
преди рекламата да подтикне към действие, тя
трябва да бъде забелязана, възприета и
запомнена. Тестовете при този подход включват
измерител като запомняне/разпознаване на
рекламираната марка; запомняне на послание,
съдържание, елементи на рекламата; харесване
или нехаресване на рекламата; нагласа към
рекламата и др. Разпознаването и припомнянето
са техники, при които се изследва способността
на рекламата да бъде запомнена. Процедурата е
по-тежка за респондентите в сравнение с горния
подход, защото включва множество въпроси –
открити или с тежки ликертови скали. Към този
проблем може да се добавят и такива, които са
резултат от форулировката и интерпретацията
на отговорите на въпросите, задавани на
респондентите. Съществува и „концептуален”
проблем, а именно: кои са тези измерители и
връзката между тях, които имат най-силен
принос към прогнозиране на поведението на
целевата аудитория?
Други подходи
Тестването на убедителната способност на
рекламата или на нейната способност да
комуникира са двата най-често използвани
подхода. В практиката се наблюдават и други
м е тод и , в к л юч ва щ и и кач е с т ве н и и
количествени техники, отчитащи реакцията на
респондентите спрямо рекламните стимули.
Батра, Майерс и Аакер предлагат
следните класификационни признаци на
методите за тестване на рекламата:
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Таблица 1
Класификационни признаци за избор на копи тест
Критерии
Степен на завършеност на тестваната
реклама

Концепция / идея
Междинен вариант
Краен вариант

Честота на контакт

Един контакт
Множество контакти

Представяне на тестваната реклама

Изолирано
Заедно с други реклами

Медия

Рекламата е представена в рекламоносител,
който ще се използва в кампанията
Използван е различен рекламоносител

Място на контакта

Естествена среда
Лабораторна среда

Време на контакт с рекламата

Нормално за съответния рекламоносител
Различно (съкратено/удължено)

Критика на традиционните подходи
Критиките към традиционните подходи
могат да се разделят на „концептуални” и
„технически”.
Първата група („концептуални”) проблеми се
свързват с теориите за действието на рекламата
и процеса на обработка на информацията. Един
от големите проблеми при традиционните
подходи е допускането, че респондентите ще
отговорят какво чувстват или как се чувстват,
когато възприемат те стванат а реклама.
Емоциите са афективен процес.
Артикулирането на емоциите е когнитивен
проце с. Допускането, че за да действа
рекламата, то потребителят трябва да я запомни
(съзнателно), е в разрез с резултатите от
изследванията в психологията относно паметта.
В психологическата литература могат да се
открият доказателства, че е възможно промяна в
наглас ат а или чувстват а при липс а на
съзнателно възприятие на даден обект (стимул).
Във втората група включваме проблеми,
които произтичат от използваните методи за
набиране на първични данни. Методи като
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анкета, интервю или фокус-групи водят до
получаване на неслучайни грешки в резултат на
дизайна на инструментариума и подбора на
респонденти. Друг проблем е, че поставяйки
респондента в ролята на „оценител” на
рекламата, той ще прави тази оценка в
сравнение с други реклами, които си спомня.
Така „референтната точка” за всеки респондент
щ е бъ д е р а з л и ч н а , ко е то вод и д о
несъпоставимост на получените отговори.
Избор на метод за тестване на рекламата
Как да тестваме рекламата е въпрос, който
няма еднозначен отговор, а резултат от поредица
решения. На първо място са целите, поставени
пред рекламата. На второ място е значението на
рекламат а в общат а комуникационна и
маркетингова стратегия на рекламодателя. На
следващо място е разбирането за действието на
рекламата. Трябва да добавим и нагласата на
специалистите, участващи в процеса на
разработване на рекламното послание. Доколко
те разчитат на субективната си оценка или се
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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доверяват на количествени измерители, за да
вземат решение. Изборът на метод за тестване
трябва да бъде съобразен и с контекста на
комуникацият а, бюджет а и времето за
подготовка на кампанията.
Използвана литература:
1. Colley, R., S. Dutka DAGMAR, Defining
Advertising Goals for Measured Advertising
Results, NTC, 1995
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When Douglas Adams wrote The Hitchhiker's Guide to the Galaxy,
he added a central joke which has become more famous over the years
than the novel itself: "The answer to the ultimate question of life, the
universe and everything is 42."
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The role of women in
bulgarian business:
cultural perceptions
Mariya Bobina1, University of Iowa
Chief Assist. Diana Sabotinova , Ph.D.2
Burgas Free University
One of the fundamental pillars of Bulgaria's
progress as a civil and democratic society is its
commitment to non-discrimination on nationality,
race and gender. The country strives towards the
equality and the development of women in all
spheres of economic and social life. Institutional
mechanisms stated in the Bulgarian Constitution
(1991), Family Code (1985, amended in 1992) and
Labor Code (1986, amended in 2001), The Law on
Protection against Discrimination (2004), as well as
by the Charter of Fundamental Rights of the
European Union (Article 23) ensure equal treatment
of men and women at work, in access to
employment conditions, and ensure equal treatment
of men and women.
Gender egalitarianism has been one of visible
distinctions of Bulgarian business and management
practices when compared to the other European
Union countries. Hence, it is important to more
closely monitor and analyze the evolution of the
role of women in the modern Bulgaria and predict
the contribution of gender egalitarianism to the
sources of the country's competitive advantage.
This article responds to these needs of better
understanding practices of gender egalitarianism.
It is based on the authors' large-scale survey of
Bulgarian managers and displays the results of
empirical study of perceptions about gender roles in
society as reported by business managers.
Gender Egalitarianism in Bulgaria: Basic
Indicators
Generally speaking, gender egalitarianism is the
extent to which an organization or society minimize
1
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gender role differences. Modern social science
literature displays the search for understanding of
this phenomenon and its attributes in different
social context. The components of gender
egalitarianism traditionally include attitudinal
domain with gender stereotypes and gender-role
ideology (Beall and Sternberg 1993); and
behavioral manifestation with gender
discrimination and gender equality (Hendrix 1994).
This dimension was partially considered in crosscultural and comparative literature, in particular in
G. Hofstede's research and application of
Masculinity-Femininity dimension to different
countries and societies (1980). Most recently,
scholars analyzed the relations between gender
egalitarianism and economic health in 62 societies;
however the results were mixed and relations
between gender issues and economic development
were not found as significant (House 2004, 368).
While limited studies have been conducted on
the phenomenon in Bulgarian context; the
application of this concept may help to better
understand the current trends in the country's
transition to free markets; and to make stronger
predictions about the dynamics in gender roles in
Bulgarian business and management, and in a
society at large.
Historic observations display the evolution of
relations between the roles of women and men in
economy and society. In medieval patriarchal
Bulgaria the division of labor by gender was visible;
attesting to the traditional gap in gender roles.
However in the twentieth century, under
Communism, the ideology of gender equality was
promoted by the state aiming the inclusion of more
women in the Bulgarian labor market.
The overview of the gender egalitarianism in the
modern Bulgaria displays the situation when
women are more involved in household tasks, form
a significant share of employment in education and
healthcare, and do typical clerical jobs. Under
Communism Bulgarian women were also engaged
in multiple family services however the later were
ignored in official economic statistics. However,
3
the presence of women is less visible in business
administration, especially ta the executive level;
and in jobs related to technical sciences. While
women have comparable levels of education with
men, they lag behind in the levels of compensation.
3

Starting with September 2014, Bulgarian national statistics include
illegal activities, but still ignore domestic services.
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The European Union statistical sources' data on
gender roles in Bulgaria displays a comprehensive
and somewhat optimistic picture when compared to
many other European countries (Table 1). While
lagging behind EU in life expectancy for both,
women (77.40 vs. 82.21) and men (70.09 vs. 76.07),
the gender gap in employment rates between men
and women is smaller (9.8 percent) than the average
in EU (13.3 percent); and the gender-tied pay gap in
Bulgaria (13.6 percent) is also smaller than EU
average (17.5 percent). Participation rates in
business management and executive decisionmaking in on par with the European average
indicators: sex distribution in companies' highest
decision-making bodies in Bulgaria displays 11
women out of 100 executives compared to 12 out of
100 average for the European Union.
According to the World Economic Forum's
assessments of workplace equality with the Global
Gender Gap Index, Bulgaria ranks high in 22th
position among 142 countries with the index
4
0.7444 (WEF 2014). According to International
Labor Organization, Bulgaria ranks 35th of 108
countries for women's percentage share of all
managers. The percentage of women managers in
Bulgaria is 36.4 of all managers; the percentage of
senior and middle-level managers who are women
in Bulgaria is 35.5 (ILO 2014). And according to
the Inter-Parliamentary Union's Women National
Parliament World Classification, Bulgaria ranks

67th out of 140 countries on the number of women
members of the National Assembly, elected in 2014
(49 out of 240 members or 20.4 percent); and two
thirds of judges in all national courts, at all levels,
are women (IPU 2015).
Overall, statistical sources display relatively
high level of gender egalitarianism in Bulgaria
stemmed from the combination of historical
traditions, the impact of gender equality
indoctrinated by the Communist state, and modern
efforts in Bulgarian society to comply with
egalitarian values of the European Union.
Empirical study of managers' perceptions of
gender roles in Bulgaria
In order to analyze the current trends in gender
egalitarianism in Bulgaria, in October 2014 - March
2015 the authors conducted the survey of Bulgarian
managers. Out of 420 questionnaires distributed
among managers in manufacturing and service
companies, 125 questionnaires were returned
(response rate 30%). They were processed towards
the creation of perceptual patterns in Bulgarian
business leadership and management.
The concept and methodology of the survey were
based on the leading-edge 62-societies' Global
Leadership and Organizational behavior
Effectiveness (GLOBE) research (House 2004).

Table 1. Gender-based statistics for Bulgaria and European Union (Source: Report 2011)
4

The highest possible score is 1 (equality) and the lowest possible
score is 0 (inequality).
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The theoretical foundation of GLOBE stemmed
from previous comprehensive research by G.
Hofstede (1980) and D. McClelland (1985) as well
as the theoretical findings of F. Kluckhohn, F.
Strodtbeck (1961), and H. Triandis (1995).
GLOBE combined behaviorist and anthropological
perspectives thus permitting a more comprehensive
analysis and interpretation of cultural data
measured separately but consistently in terms of
two manifestations of culture: modal practices (“as
is”) and modal values (“should be”) of collectives.
Following the methodology and traditions of the
GLOBE research, cultural values and practices in
the survey were measured on a 7-point response
scale with respect to cultural dimensions including
Gender Egalitarianism dimension. The authors
administered a survey of middle managers in
Bulgaria, making every possible effort to make it
consistent with the original GLOBE study
requirements. They translated the original
questionnaire (English version) into the Bulgarian
language and tested it with back and forth
translation conducted by two different teams of
native speakers. They approached middle
managers of Bulgarian firms through several
professional and business networks; with the
distinctive support from the Burgas Chamber of
Commerce. The respondents represented different
parts of the country such as major cities Sofia,
Plovdiv, Burgas, and Varna.
The average age of respondents was 41.8 years;
51 men (40.8%) and 74 women (59.2%) responded
to the survey. Only two respondents (1.6%) were
born outside Bulgaria (in Russia) and all are
currently Bulgarian citizens. 18 respondents
(14.4%) lived abroad on one country for more than a
year; and 6 (less than 4.8%) lived more than a year
in two or three countries. Mothers of only 3
respondents were born outside Bulgaria (Poland,
Russia) and fathers of only two respondents were
born abroad (Greece). In the families of 13
respondents the second language was spoken (6 –
Russian, two – German, one – Polish, one- Greek,
one – Romanian, one – Serbian, one - Turkish).
On average respondents were employed for 18.1
years, in a current organization 10.9 years, and in a
management position for 7.3 years. 34 respondents
(27.2%) have had experience working in
multinational companies, 31 participated in
professional organizations (24.8%) and 21 – in
industrial or trade organizations (16.8%). On
average, respondents had 14.9 years of formal
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education; and 42 respondents (33.6 %) had
received formal training in Western management
techniques practices. Functionally, 30 respondents
(24%) worked in general administration and
planning; 9 (7.2%) – in research, engineering,
technical support or production; 15 (12%) – in
finance and accounting; 13 (10.4%) – in human
resources management; 47 (35%) – in marketing,
sales or purchasing; and 11 (8.8%) in after sales
services. While all managers spoke Bulgarian
language in their organizations, other languages
were spoken such as English (46 respondents or 34
%), Russian (24 or 19%), German (6 or 4.8%) and
French (3 or 2.4%).
Results of the study
Gender-related questions in the GLOBE
research followed the mainstream traditions in
social studies and addressed the perceptions about
participation in education, striving towards
achievements, perceptions of failures, attitudes
towards health, and positioning in decision-making
structures. The empirical data was collected
separately with behaviors-tied questions and
values-tied questions. And the survey also
permitted assessments on gender-tied perceptions
separately for men and women. The findings
revealed the Gender Egalitarianism scores for
Bulgaria that could be further compared to the
average scores for 62 societies that participated in
the GLOBE research.
On behavior-tied Gender Egalitarianism
measures (practices, “as is”) Bulgarian managers
scores high (4.42) far exceeding the average score
for 62 societies (3.40). When positioned on the
GLOBE rankings on Gender Egalitarianism,
Bulgaria was on the top of the comparative list,
displaying higher scores than the most egalitarian
countries Hungary, Russia or Poland. However, the
perceptual index was different and higher among
women managers (4.51) than among male
managers (4.28).
On values-tied Gender Egalitarianism measures
(values, “should be”) the Bulgarian score was
moderate (4.74) when compared to the average for
62 societies (4.74); and when compared to the
GLOBE rankings, Bulgaria scored on par with
Bolivia (22th), Mexico (23th), and Kazakhstan
(24th). The gap in responses between women and
men was more visible (5.01 vs. 4.27). Figures 1 and
2 display the comparative results of the study.
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The role of women in bulgarian business: cultural perceptions
remains an egalitarian society with expectations for
minimizing gender roles. It may serve as the role
model to the other countries and take the lead in
promoting gender egalitarianism standards in the
European Union. And considering the growing role
of women in the labor force in the near future, the
knowledge of trends and perceptions in this area
may help Bulgarian organizations to capitalize on
the roles women play as economic actors and create
the unique competitive advantage.
Figure 1. Practices-tied Gender Egalitarianism profile for
Bulgaria

Figure 2. Values- tied Gender Egalitarianism profile for
Bulgaria

Overall, the data on the perception of gender
roles in Bulgarian business management revealed
with the GLOBE research methodology reveals
strong results on Gender Egalitarianism and
suggests that this phenomenon serves as the
important factor in business practices and in the
economy at large. The study confirms the
advancements in the equality of the roles of women
and men and is consistent with the results of the
other estimates by the international statistical
authorities. It displays Bulgaria among the leading
countries in terms of perception of the practices; and
among the top 50 percent of 62 societies who
participated in the GLOBE research.
Conclusion
The visible advantage of this study is the detailed
and comprehensive methodology that contributes to
the reliability and credibility of the findings. The
results were consistent with the previous studies and
in case of Bulgaria, at societal level, emphasized the
importance of egalitarianism, with practices score
visibly higher than all-country average; and with
values score also slightly higher than all-countries
average. These data attest to the idea that Bulgaria
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА
доц. д-р Пенчо Иванов
УНСС – София,
Катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”
Страница 3: Резюме: Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той не е
нито единично действие, нито еднократно извършвано действие Изграждането на маркетинговата
система и поддържането й в равновесие, изисква да се вземат решения за комплекс от действия –
стратегии и тактики. Факторите, детерминиращи решенията са целите на организацията и нейните
възможности, в т.ч. състоянието на бизнес средата. Разработените и избрани стратегии и тактики са
предназначени да променят съществуващите възможности на организацията, т.е. да ги доведат до
ново количествено и качествено състояние, съответстващи на новите цели. Като се има предвид, че
стратегиите и тактиките, като дейности са инструменти за промяната на управляваната система,
която включва богатото разнообразие от по-конкретни маркетингови дейности, тези инструменти
също трябва да се разработват по логиката на системния подход т.е. в тяхната взаимна връзка и
зависимост.
Това е основанието да считаме, че сепарирането на маркетинга на стратегически и оперативен
не е продуктивно, а не е и обосновано, няма и практическа стойност. Нещо повече, често
стратегическият и оперативният се различават не само като различни видове маркетингова дейност,
а и като дейности реализирани в различни периоди от време.
Ключови думи: стратегически маркетинг, оперативен маркетинг, корпоративни цели,
стратегии, маркетингови цели и стратегии, маркетингово управление

STRATEGIC MARKETING. BETWEEN PERCEPTION AND REALITY
Associated Professor Pencho Ivanov, PhD
University of National and World Economy, Sofia
Page 3: Abstract:Marketing as a business function is a complex system, i.e. he is neither single
action or single action undertaken construction of marketing system and keeping it in balance required to
decide on a set of actions - strategies and tactics. Factors determining the decisions are the goals of the
organization and its capabilities, including the business environment. Developed and selected strategies
and tactics are designed to alter the existing capabilities of the organization, ie to lead them to a new
qualitative and quantitative state corresponding to the new targets. Given that the strategies and tactics,
such activities are tools for change control system that includes a wide variety of more specific marketing
activities, these tools must also develop the logic of the system approach ie in their mutual relationship and
dependence.
This is reason to believe that the separation of strategic marketing and operational is not productive and not
substantiated and no practical value. Moreover, often strategic and operational differ not only as different
types of marketing activity, and activity realized in different time periods.
Keywords: strategic marketing, operational marketing, corporate goals, strategies, marketing
goals and strategies, marketing management
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Резюмета
РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА
В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.
доц. д-р Христо Катранджиев
УНСС – София,
Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“
Страница 9: Резюме: Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука в
периода 1920-1930 г. Тя е продължение на предходни изследвания на автора, посветени на генезиса
на маркетинга като самостоятелна научна дисциплина в периода 1900-1910 г., както и неговото
развитие в периода 1920-1920. Целта на настоящето изследване е да анализира научното развитие
на маркетинга в периода 1920-1930 г. и да открои основните тенденции и приноси, характерни за
този период. Обект на изследването са научните публикации в областта на маркетинга през периода
1920-1930 г. Предмет на изследването e еволюцията на маркетинговото мислене през третото
десетилетие на ХХ век. Изследователски метод, който е възприет се основава на анализ на научни
трудове в областта на маркетинга, които са публикувани в периода 1920-1930 г. В статията се
защищава тезата, че развитието на маркетинговата наука през 20те години на ХХ век „върви“ в три
направления. Първото направление е свързано с консолидиране на маркетинговите идеи и
концепции, възникнали и наложили се през първите две десетилетия на ХХ век. То касае най-вече
интеграцията на трите основни маркетингови школи, които се оформят в периода 1900-1920 г., а
именно – институционална, функционална и стокова. Второто направление на развитие на
маркетинга обхваща един масов поток на научната мисъл в сферата на маркетинга, който съдържа
стремежа на учените от този период към извеждането на генерални маркетингови постулати“.
Може да се твърди, съвместното развитие на първото и второто направление, оформя така да се каже
„официалната“ линия на развитие на маркетинговото мислене, в смисъл, че тази линия се е
утвърдила и превърнала в общоприета и именно по нея продължава развитието на маркетинговото
мислене и през следващите десетилетия (след 1930 г.). Тя се характеризира с определена
интеграция на маркетинговите идеи и концепции, формирани през първите две десетилетия на ХХ
век, както и с със стремеж за оформяне на „монолитно тяло“ на маркетинговата наука на базата на
извеждане на основни маркетингови принципи. Третото направление на развитие на
маркетинговото мислене обхваща сравнително малко (като количество) научни трудове, които
съдържат нетипични за времето си идеи. Тези идеи не получават широк прием в научните кръгове
по онова време, но някои от тях се „завръщат“ в маркетинговата наука след 30-40 години и пораждат
значими тенденции в развитието на маркетинга, които в наши стават все по-актуални. Авторите на
тези специфични трудове по маркетинг от 20те години на ХХ век са отдавна забравени, но техните
идеи (за маркетинговата етика, за принципите на маркетинговото планиране, за критиката на
маркетинговите разходи, за значението на вътрешния маркетинг, за вертикалната и хоризонталната
интеграция в дистрибуционния процес и др.) очевидно са изпреварили времето си.
Ключови думи: маркетинг, еволюция

DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS OF MARKETING SCIENCE WITHIN THE
PERIOD 1920-1930
Associated Professor Hristo Katrandjiev, PhD
University of National and World Economy
Department „Marketing and Strategic Planning”
Page 9: Abstract: The paper investigates the evolution of marketing science within the period
1920-1930. It is a continuation of author's previous research projects devoted on the genesis of marketing
as a scientific discipline (1900-1910) as well as the scientific development of marketing within the period
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1910-1920. The research goal of the present study is to perform an analysis of development of marketing
theory within the period 1920-1930 and to outline the major tendencies and inherent contributions of this
period. Object of research are scientific publications within the period 1920-1930. Subject of research is
the evolution of marketing thinking within the period 1920-1930. The research method applied in this study
is content analysis of scientific publications in the field of marketing. The author defends the thesis that the
development of marketing science within the period 1920-1930 goes in three major lines. The first
development line is connected with the consolidation of marketing concepts and ideas that emerged in the
first two decades of XX century. The most important consolidation concerns the three major marketing
schools (approaches) – functional, institutional, and commodity ones. The second line of development of
marketing science within the period 1920-1930 concerns a major flow of scientific thought that contains
marketing scholars' striving to derive general marketing principles. The author states that the first and the
second line of development of marketing science form the so called “official” direction of marketing
evolution within the period 1920-1930. This direction of development has been established turned into a
common knowledge in the 1920s and which is more important – it influences he development of marketing
science in the next decades. The third line of marketing evolution in the 1920s encompasses a relatively
small number of authors and publications that present to the audience unusual for their time ideas. These
ideas (such as the need of marketing ethics, the principles of marketing planning, the criticism of marketing
costs, the essence of inner marketing, etc.) do not receive a broad acceptance in the 1920s but some of them
“come back” several decades later and give a considerable boost to the development of marketing science.
Keywords: marketing science, evolution
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Резюмета
СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ:
ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ
доц. д-р Галина Младенова,
УНСС, София
Страница 23: Резюме: Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт
сериозни възможности на основата на задълбочено познаване на клиентските сегменти да се
разработят подходящи стратегии за по-ефективно инвестиране. В настоящата статия се изясняват
някои от проблемите, които възникват в процеса на сегментирането на банковия пазар.
В статията се доказва значимостта на прилагането на сегментен анализ при вземане на
маркетингови решения като се използват резултати от глобални проучвания на банковите клиенти.
От разглежданите примери става ясно, че сегментирането и внимателното „прицелване“ в
клиентите е ключов фактор за постигане на клиентоцентричност в банкирането на дребно.
Истински клиентоцентричните банки използват сегментен анализ за формиране на широкоъгълен
поглед върху клиентите си. „Откъсвайки се“ от маркетинг, насочен към отделното събитие и
отделната трансакция, те развиват цялостен и постоянен маркетингов процес на основата на
променящите се нужди на всеки клиент и използват технологиите, за да индивидуализират подхода
си и да създават превъзхождащо клиентско изживяване.
Ключови думи: банкиране на дребно, пазарна сегментация на банковите клиенти, сегментен
анализ, клиетоцентричен подход
BANK CUSTOMERS' SEGMENTATION:
PROBLEMS AND MARKETING SOLUTIONS
Assoc. Prof. Galina Mladenova, PhD
University of National and World Economy, Sofia
Page 23: Abstract: Market segmentation provides bank managers capabilities to develop
appropriate strategies based on a thorough understanding of constantly changing customer needs and
behavior.
The current article clarifies some of the issues that arise in the process of bank clients' segmentation.
The article proves the importance of the segment analysis in marketing decision process: the segmentation
and careful targeting the customers is a key factor in achieving client-centricity in retail banking. Clientcentric banks develop comprehensive marketing approach based on understating of the needs of each
customer and using technology to personalize their offers and communications and to create a superior
customer experience.
Keywords: Retail Banking, Bank Customers' Segmentation, Segment Analysis, Client-centric
Approach
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ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД ЛОЯЛНОСТ ОНЛАЙН
гл. ас. д-р Николай Ванков
УНСС – София,
Катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”
Страница 36: Резюме: Социалните мрежи са важна част от интернет пространството. В
последните години те се превърнаха в мощен двигател на бизнеса, оформящ общественото
мнение. Социалните мрежи налагат “Mouth-to-Mouth” маркетинга и имат огромно влияние върху
вземането на решение за покупка от потребителя.
Социалните мрежи предлагат на потребителите мигновена комуникация и нов начин на
общуване, както и онлайн платформа за споделяне на ценна информация. Потребителската
лоялност може да бъде изградена чрез стойността, възприемана при покупката на конкретен
бранд. Тази „стойност“ се придобива постепенно посредством обмяната на онлайн или офлайн
информация. Този постоянен поток информация оказва съществено влияние върху
потребителската лоялност към бранда. Навлизането на социалните мрежи в ежедневието на
хората променя потребителското поведение и кара компаниите да търсят нови начини за
реализиране на своите маркетингови стратегии.
Статията проследява връзката между лоялността на потребителите, нейното повишаване
и поддържане посредством социалните мрежи. Лоялността е разглеждана като привързаност на
потребителите към конкретен бранд и причина те (потребителите) да правят повторна бъдеща
покупка.
Ключови думи: дигитален маркетинг, лоялност към бранда, социални мрежи
BUILD BRAND LOYALTY ONLINE
Nikolay Vankov, PhD
University of National and World Economy, Sofia
Page 36: Abstract: Social networks are an important part of the web. In recent years they have
become a powerful engine of business, forming public opinion. Social networks impose "mouth-to-mouth"
marketing and have a huge impact on the decision to purchase by the consumer.
Social networks offer users instant communication and a new way of communicating, as well as an
online platform for sharing valuable information. Brand loyalty can be built by the value seen in the
purchase of a particular brand. This "value" is acquired gradually through the exchange of information
online or offline. This constant flow of information has a significant influence on consumer loyalty to the
brand. The advent of social networks to everyday people's life changing consumer behavior and driving
companies to look for new ways to implement their marketing strategies.
The article traces the relationship between customer loyalty, and increase its maintenance through
social networks. Loyalty is seen as attachment of consumers to a particular brand and why they
(consumers) to make future re-purchase.
Keywords: digital marketing, brand loyalty, social networks
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
НА ПЕРСОНАЛА И ОБЕМА НА ПРОДАЖБИТЕ
НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
докторант Венцислава Александрова Николова
Катедра „Търговски и туристически бизнес”
С. А. „Д. А. Ценов” - Свищов
Страница 44: Резюме: Настоящата статия е насочена към изясняване същността на
удовлетвореността на персонала и възможностите за нейното измерване. Предложен е модел за
оценка равнището на удовлетворение на персонала в търговското предприятие и са изведени
резултати от неговото приложение. Въз основа на получените данни е изследвана връзката между
равнището на удовлетвореност на персонала и реализирания обем продажби. Изведени са
препоръки за повишаване удовлетвореността на персонала, чието изпълнение би повлияло
положително върху резултатите от дейността на предприятието.
Ключови думи: удовлетвореност, персонал, показатели за измерване удовлетвореността на
персонала, равнище на удовлетвореност.
A STUDY OF THE RELATIONSFIP BETWEEN STAFF SATISFACTION
AND SALES VOLUME IN THE TRADE ENTERPRISE
Ventcislava Nikolova
Page 44: Abstract: The present paper is aimed at clarifying the nature of staff satisfaction and the
possibility of its measurement. A model is proposed to assess the level of staff satisfaction in the trade
enterprise and data from its application are presented. Based on the analysis of the obtained data, the
relationship between staff satisfaction and sales volume has been investigated. Recommendations are
presented for increasing staff satisfaction, the implementation of which would have a positive impact on
the performance of the enterprise.
Keywords: satisfaction, staff, indicators for measuring staff satisfaction, level of satisfaction.
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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА „ВИСОКОКАЧЕСТВЕНАТА“
(„КВАЛИФИЦИРАНА“) СЕКЮРИТИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕВРОПА
ас. д-р Ваня Иванова
УНСС, София
Страница 58: Резюме: В статията се разглеждат инициативите, предприети от
Европейската комисия, други европейски институции и международни организации за гарантиране
на единни стандарти за качество и адекватно регулаторно третиране на секюритизациите, като
предпоставка за възстановяването на секюритизационния пазар в Европа, който беше силно
засегнат от глобалната финансова криза. Макар че определени проблемни приложения на
секюритизационната технология бяха сред причините за пораждане на кризата, възстановяването
на този пазар понастоящем се разглежда като значим фактор за преодоляването на последиците от
нея и за изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа. Представени са основните
критерии за разграничаване на качеството на секюритизационните продукти, залегнали в
направените предложения за рамка на ЕС за „висококачествената“ („квалифицирана“)
секюритизация, както и очакваното въздействие от прилагането на тази нова класификация за
постигането на целите на разглежданата концепция.
Ключови думи: висококачествена (квалифицирана) секюритизация, съюз на капиталовите
пазари, ценни книжа, базирани на активи (ЦКБА), финансово регулиране

THE CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF THE „HIGH-QUALITY“
(„QUALIFIED“) SECURITIZATION IN THE CONTEXT OF THE BUILDING
A CAPITAL MARKETS UNION IN EUROPE
Assist. Vanya Ivanova, Ph.d.
University of National and World Economy, Sofia
Page 58: Abstract: The article examines the initiatives taken by the European Commission, other
European institutions and international organizations to ensure the uniform quality standards and adequate
regulatory treatment of the securitization as a prerequisite for the recovery of the securitization market in
Europe, which was severely affected by the global financial crisis. Although certain problematic
applications of the securitization technology were among the causes for triggering of the crisis, the
recovery of that market is currently being considered as a significant factor in overcoming the
consequences thereof and for building a Capital markets union in Europe. The basic criteria for
differentiation of the quality of the securitization products provided in the developed proposals for an EU
framework for „high-quality“ („qualified“) securitisation have been presented, as well as the expected
impact of the implementation of this new classification for achieving the objectives of this concept.
Keywords: high-quality (qualified) securitization; Capital markets union, asset-backed securities
(ABS), financial regulation
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RISK MANAGEMENT: THE IMPORTANCE OF THE GREEKS IN THE ESTIMATION OF
THE RISK IN FINANCIAL PORTFOLIOS COMPOUND BY DERIVATIVE PRODUCTS
Shtilyana Zheleva
Universidad Carlos III De Madrid, Spain
Page 69: Abstract: The article is based on the study of the different forms in which financial
institutions and investors measure the risk of the operations they realize on the market. Today, most
investment portfolios include derivative products (mostly options), which is why this work is focused on
the risk management of portfolios which include such products. The article describes some methods of
assessing and managing derivatives. Most of the above mentioned methods will inevitably require the use
of the Greeks as indicators of various types of risks.
All theoretical explanations rely on numerical examples in order to demonstrate the practical
application of the methods and tools studied.
Keywords: The Key Greeks, Derivatives, Risk Management, Volatility, Binomial Model, BlackScholes-Merton Model, Monte Carlo Simulations, Value at Risk (VaR), Options Strategies, Long Call,
Short Call, Bull Spread, Bear Spread, Long Strangle, Short strangle, Long Butterfly, Short Butterfly.

УПРАВЛЕНСКАТА ОТЧЕТНОСТ В КОНТЕКСТА НА
ПОДХОДИТЕ В УПРАВЛЕНСКИЯ КОНТРОЛ
проф. д-р Николай Колев
Бургаски свободен университет
Страница 79: Резюме: В този ръкопис се дискутира върху взаимодействието между
управленската отчетност и управленския контрол и най-вече по влиянието на възприетия подход за
управленски контрол върху задачите на управленската отчетност. Разгледано е това
взаимодействие при: контрол върху поведението, контрол върху резултатите, контрол върху
процесите и при контрол чрез взаимен контрол и самоконтрол. Дадени са практически примери и са
формулирани изводи, които биха се оказали полезни, както за проектиращите, така и за
експлоатиращите системи за управленски контрол и управленски информационни системи.
Ключови думи: управленски контрол; управленска отчетност; подходи; взаимодействие.
MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF
MANAGERIAL CONTROL APPROACHES
Professor Dr. Nikolay Kolev
Burgas Free University
Page 79: Abstract: In this manuscript discusses the interaction between management accounting
and managerial control, especially on the impact of the approach of managerial control over the tasks of
management accounting. This interaction is viewed at: behavioral control, control over the results, process
monitoring and control through mutual and self. They are given practical examples and formulated
conclusions that would prove useful both for designers and for operators with systems for managerial
control and management information systems.
Keywords: managerial control; management accounting; approaches; interaction.
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БЮДЖЕТИРАНЕТО – ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
доц. д-р Галина Куртева
Бургаски свободен университет
Страница 83: Резюме: Динамичната бизнес среда, непредвидимото поведение на
конкурентите и потребителите, както и търсенето на успешната конкурентна позиция на пазара
изискват ефективен процес на управление на предприятието. Това не може да се постигне без
пълноценно стратегическо и оперативно планиране, анализ, контрол и регулиране използването на
ресурсите на фирмата. Подходящ инструмент за правилно разпределение на ресурсите в
съответствие със стратегическия план е бюджетното планиране и контрол. Приложението му
позволява да се обвържат численото изражение на стратегическите цели на предприятието с
оперативните планове и показатели.
В статията се подчертава мястото на бюджетирането в процеса на стратегическото планиране.
Ключови думи: бюджетиране, стратегическо планиране, стратегически цели
BUDGETING - AN EFFECTIVE MANAGEMENT TOOL FOR REALIZATION OF THE
STRATEGIC GOALS OF THE COMPANY
Assoc. Prof. Galina Kurteva, PhD.
Burgas Free University
Page 83: Abstract: The dynamic business environment, the unpredictable behavior of competitors
and customers, as well as the demand for successful competitive position on the market require effective
company management. This cannot be achieved without complete strategic and operational planning,
analysis, control and regulation of the use of the company resources. Appropriate instrument for company's
resource allocation in accordance with the strategic plan is the budget planning and control. Its application
allows quantifying connection of the strategic objectives of the company with the operational plans and
indicators.
The article emphasizes the importance of budgeting in the process of strategic planning.
Keywords: budgeting, strategic planning, strategic goals
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ФИНАНСОВО ОЦЕНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ
д-р Георги Ангелов
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Страница 87: Резюме: Ключовото значение на корпоративните структури за националната
икономика е безспорно и се обуславя от тяхната способност да създават продукта на труда. Като
основни икономически агенти наред с държавата, банките и домакинствата, фирмите и по
конкретно реализираните от тях финансови резултати, се използват като измерител на
икономическото състояние на всяка страна. Финансовото оценяване на компаниите би могло да се
определи като показател за тяхната стабилност в условията на стагнация, породена от
икономическата криза. Целта на настоящата статия е да се извърши финансова оценка на
българските публични компании, чрез прилагането на подбран коефициентен инструментариум в
следните направления: Капиталова структура, Оценка на акции, Рентабилност, Активи,
Ликвидност (КОРАЛ). Анализирани са компаниите с най-висока пазарна капитализация от индекса
BG TR30 на Българската фондова борса за пет годишен период, като на база получените резултати
са оценени потенциалните възможности на фирмите да максимизират финансовото си състояние и
по този начин да подобрят оперативното и финансовото управление на своята дейност.
Ключови думи: капиталова структура, акции, рентабилност, активи, ликвидност
FINANCIAL ASSESSMENT OF THE BULGARIAN PUBLIC COMPANIES
Georgy Angelov, PhD
Page 87: Abstract: The crucial importance of manufacturing companies to the national economy is
undeniable and is determined by their ability to create a product of labour. As a major economic agents
together with the state, banks and households, firms and their specifically implemented financial results are
used as a measure of the economic situation of each country. Financial assessment of companies could be
defined as an indicator of their stability in terms of stagnation caused by the economic crisis. The purpose of
this paper is to undertake a financial assessment of the Bulgarian public companies by applying the selected
coefficient toolbox in the following directions: Capital structure, Valuation of shares, Profitability, Assets
and Liquidity. Financial evaluation system is based on specially selected coefficient toolbox, composed on
the basis of proven financial measurers. The companies with the highest market capitalization of the BG
TR30 index of the Bulgarian Stock Exchange are analyzed for the five year period, the obtained results on
this basis served as an assessment for the potential chances of the companies to maximize their financial
situation and in this way to improve the operational and financial management of their activity.
Keywords: capital structure, share, profitability, assets, liquidity
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КОПИ ТЕСТОВЕТЕ: ОТГОВОРЪТ Е 42
гл. ас. д-р Атанас Луизов,
Бургаски свободен университет
Страница 102: Резюме: Рекламата може да бъде тествана през различни етапи на процеса на
създаването й. В статията се разглеждат основните подходи, използвани в предварителните тестове
на рекламата.
Ключови думи: реклама, предварително тестване, копи тестове, припомняне, разпознаване
ADVERTISING COPY TEST: THE ANSWER IS 42
Chief Assist. Atanas Luizov, Ph.D.,
Burgas Free University
Page 102: Abstract: Advertisements can be pretested at several points in the creative development
process.
This article examines some of the common methods used in pretesting research.
Keywords: advertising, pre-test, copy test, recall, recognition

THE ROLE OF WOMEN IN BULGARIAN BUSINESS:
CULTURAL PERCEPTIONS
1
Mariya Bobina , University of Iowa
2
Chief Assist. Diana Sabotinova , Ph.D. Burgas Free University
Page 106: Abstract: The visible advantage of this study is the detailed and comprehensive
methodology that contributes to the reliability and credibility of the findings. The results were consistent
with the previous studies and in case of Bulgaria, at societal level, emphasized the importance of
egalitarianism, with practices score visibly higher than all-country average; and with values score also
slightly higher than all-countries average. These data attest to the idea that Bulgaria remains an egalitarian
society with expectations for minimizing gender roles. It may serve as the role model to the other countries
and take the lead in promoting gender egalitarianism standards in the European Union. And considering
the growing role of women in the labor force in the near future, the knowledge of trends and perceptions in
this area may help Bulgarian organizations to capitalize on the roles women play as economic actors and
create the unique competitive advantage.
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