
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛОВДИВ

ТРЕТИ

ГОДИШНИК

Пловдив, 2006 г.



РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

проф. д.ик.н. Велчо Стоянов – отговорен редактор
проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов
доц. д-р Георги Манолов

© Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2006



СЪДЪРЖАНИЕ

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов

Интеграцията на Република България в Европейския съюз:

проблеми, противоречия, перспективи..................................................5

Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов

Някои финансово-икономически аспекти на европейската

интеграция в контекста на присъединяването на България

към Европейския съюз...........................................................................13

ИКОНОМИКА

Доц. д-р Светла Тошкова

Либертарианският поглед към глобализацията:

гражданското общество срещу социалната държава ........................23

Доц. д-р Атанас Ташев

Нуждаят ли се българските компании от преструктуриране

при присъединяването на България към Европейския съюз? ..........31

ФИНАНСИ

Ст. ас. Николай Атанасов

Структура на емитирания на вътрешния пазар държавен дълг .......47

ПОЛИТИКА

Доц. д-р Георги Манолов

Политическият стил ...............................................................................64



ФИЛОСОФИЯ

Доц. д-р Васко Василев

Философията на успеха ........................................................................82

ИНФОРМАТИКА

Ас. Кирил Филипов

Биометрични техники ............................................................................94

ОБРАЗОВАНИЕ

Д-т Десислава Д. Пикет (САЩ)

Характеристика на личния състав

на частните колежи и университети в САЩ ......................................106

РЕЦЕНЗИИ

Проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов

Джоузеф Стиглиц за глобализацията като теория и практика........118



ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

5

ИНТЕГРАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

ПРОБЛЕМИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов

Първата и най-важна предпоставка на един сериозен научен
анализ на интеграцията на нашата страна в ЕС е ясната, недвус-
мислена национална кауза: за нас, българите, включването ни в ин-
тегрирана Европа не е тактически политически ход, а естествен и
изстрадан отговор на кардиналните въпроси на бъдещето на наша-
та страна.

За всички, които познават и уважават уроците на историята, е
ясно, че България винаги е била органична част от Европа не само
географски, но и духовно – нашата история е неделима част от
историята на Европа въпреки всички трагични превратности на
съдбата, с които се е сблъсквал българският народ през вековете!

Никой безпристрастен анализатор на европейската история не
може да пренебрегне реалното присъствие на Българската държава
от основаването ù през 681 г. до днес. Формирана по принципите на
модерна национална държава, България е играла важна роля
още през Ранното Средновековие. Създаването и разпростране-
нието на кирилицата, както и мисионерската роля на светите братя
Кирил и Методий не е единственият исторически факт, с който ос-
нователно се гордеем! Известни са връзките на нашите богомили
със селските движения във Франция и Италия. Не бива да се под-
ценява и заслугата на нашата страна в разпространението на хрис-
тиянската вяра. Не са случайни и заслужават специално внимание
връзките на България с Ватикана през вековете!

Непредубеденият научен отговор на въпроса за огромното
значение, което придаваме на интеграцията ни в ЕС, преминава
през убеждението, че става дума за болезнено осъзнавана от це-
лия български народ потребност от възвръщането ни към ис-
торическите корени на вековните български ценности и надеж-
дата, че успешната ни интеграция е едновременно и шанс, и по-
веля. Шанс да преодолеем без остатък щетите, които ни оставиха в
наследство превратностите на историята, и истинска историческа
повеля на новото време. Нека не забравяме, че България прежи-
вява три болезнени прекъсвания на историческия континуум:
Първото българско царство завършва трагично с век и половина
гръцко робство; Второто българско царство завършва с падането на
страната под петвековно османско робство; и Третото българско
царство завършва с установяването на „комунистическия“ режим и
последствията на провалилия се „социалистически“ експеримент. В
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този смисъл много е важно да отчитаме факта, че във всички посо-
чени трагични исторически факти страната ни е платила изключи-
телно висока цена, която кулминира в повсеместното унищожаване
на духовния и управленския елит. Три пъти България започва
своето възраждане от поредното робство при крайно неблагоприят-
на стартова позиция, лишена от наследствен духовен и политически
елит със знания и опит, адекватни на съответната епоха!...

Може би това е първият исторически факт, от който
следват повечето от проблемите, с които сме се сблъсквали в
миналото и с които се срещаме с основателна тревога и сега. Малко
са страните, които са преживели такива възходи и сривове, свърза-
ни с трагични прекъсвания на естествения исторически континуум.
Този исторически факт е оставил трайни следи в душевността на
българина и в значителна степен преминава през неговото поведе-
ние.

Вторият проблем, с който се сблъскваме днес, в условията
на разбираема мобилизация на силите в името на успешната ни ин-
теграция в ЕС, е сблъсъкът на традицията с новите реалности,
произтичащи от високоразвитата пазарна икономика и адекват-
ната ù демократична политическа система. Овладяването и
ефикасното управление на релацията пазар–държава, присъщо
на ЕС, с опита, натрупан от подписването на Римския договор,
е СЪРЦЕВИНАТА НА ВТОРИЯ ПРОБЛЕМ.

Третият проблем, произтичащ от успешната ни интеграция в
ЕС, произтича от относителната изостаналост на страната ни с
всички произтичащи от този факт последствия за икономическа и
политическа независимост на страната като равноправен и равно-
поставен член на общността. Не е за подценяване обаче обстоятел-
ството, че банковата ни система вече е притежание на чуждестран-
ни фирми! А добре известно е, че в условията на модерната мре-
жова икономика на достъпа осевата линия на деловата актив-
ност преминава през световната финансова система, а контро-
лът върху капиталовите потоци играе първостепенна роля в рамки-
те на глобализиращия се свят.

Четвъртият проблем, с последствията на който страната ни
трудно може да се справи без ефективната и доброжелателна подк-
репа на страните партньорки в общността, е неизбежният шок, кой-
то ще преживеем през първите години на адаптирането към реал-
ностите на ЕС в икономическата, политическата и духовната сфера.
Този проблем и неговото решение в значителна степен са свързани
с изненадващото мирно и бързо разрушаване на съществуваща-
та „социалистическа“ система в бившия Съветски съюз и в оста-
налите източноевропейски страни. Защото няма съмнение, че през
годините на Студената война страните от Съветския блок бяха из-
паднали в сериозна криза. Беше ясно, че всичко, което предшест-
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ваше „перестройката“ на Горбачов, не беше в състояние да вдъхне
живот на една система, която не беше намерила адекватен отго-
вор на принципите, в името на които беше дошла на този свят!
В този смисъл т.нар. „реален социализъм“ беше обречен.

Но да се представят нещата така, като че ли става дума за ня-
какъв „гръм от ясно небе“, е колкото несериозно, толкова и подвеж-
дащо! Очевидно, не става дума за някаква абсолютна изненада,
с която се прави наивен опит да се елиминира сериозният анализ на
причините и дългогодишната подготовка на всичко, което се случи.
Няма никакво съмнение, че компетентните и авторитетни изследва-
ния на това фундаментално историческо събитие с огромни социал-
но-икономически, политически и идеологически последствия ще
става тепърва обект на продължителни и реалистични анализи, кои-
то ще разкрият съзнателно прикриваната истина. Едно обнадеж-
даващо начало в това направление е документалната книга на
Вернер Райт „Мафията в Източна Европа“. Базирана изцяло вър-
ху разсекретени документи на ЦРУ, КГБ, ЩАЗИ и интересни итали-
ански документни свидетелства (интервюта с известни мафиотски
босове и секретни доклади на ИНТЕРПОЛ), книгата на Вернер
Райт смъква завесата на изненадата и дава реалистичен отго-
вор на множество въпроси от рода на: Наистина ли беше изнена-
да печалният крах на социалистическия експеримент?, или: Кой бе-
ше изненаданият?..., както и на въпроса: Защо бившият политически
елит и секретните служби от епохата на сталинизма така бързо за-
богатяха и реализираха толкова успешно лозунга за превръщането
на политическата власт в икономическа?

1
.

Всички подобни въпроси са продиктувани от новите социално-
икономически реалности, под знака на които се разгръщат процеси-
те на преход от тоталитарна към пазарна икономика, с присъщите
на тези процеси проблеми на утвърждаването на истински демокра-
тичен политически режим.

Едва ли е необходимо специално да се подчертава, че тъкмо
този четвърти проблем придава особена острота на противоре-
чията, които неизбежно го съпътстват.

И накрая, но не на последно място по значимост, е проблемът
с разстроената от прибързаната (и мафиотска в много случаи)
приватизация на повечето от структуроопределящите индустриал-
ни предприятия. И в този дух е дълбоката криза, в която се оказа
нашето селско стопанство след неразумното ликвидиране на произ-
водствените кооперации и „връщането на собствеността върху сел-
скостопанските земи в натурални граници“, в резултат на което зе-
мята се оказа разпокъсана на дребни парцели от по няколко декара,
които в повечето случаи са пустеещи, защото преселилите се в гра-

                                                

1
 Райт, Вернер. Мафията в Източна Европа. С.: Атлантис, 1999, с. 39.
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довете селяни нямат никаква реална възможност и интерес да ги
обработват! Така близо 15 мил. декара, т.е. около една трета от
плодородната земя, практически пустее...

Много от посочените проблеми не са неизбежни и не се наб-
людават в такъв вид в останалите източноевропейски страни!

Един положителен стабилизиращ фактор след тайфуна на
спекулативните „блуждаещи капитали“ бяха и все още са основа-
телните критики, които се отправят от МВФ

2
. За нашите условия

фондът на практика изигра и продължава да играе стабилизираща
роля. Въпреки че с него се оправдават редица недъзи и слабости на
властта!

Посочените досега проблеми придават особено противоречив
характер на прехода към действаща пазарна икономика и успешна-
та ни интеграция в ЕС.

От една страна тези противоречия са естествен продукт на
липсващата пазарна култура на населението като цяло и в не-
малка степен – на предприемчивите хора, които решиха да се зани-
мават с бизнес. Мафиотските структури, за които говори Вернер
Райт, не само създадоха силен собствен сенчест бизнес, но и в
много голяма степен поставиха под свой контрол цели сектори от
икономиката. Тяхното лоби в политическата власт стимулира не-
познати за страната ни корупционни действия, с които съдебната
власт се оказа напълно неспособна да се пребори. А от изнесените
напоследък факти става ясно, че тя самата е обхваната от корупци-
ята и се използва като защитен клапан на мафиотски интереси.

По такъв начин възелът на противоречията се оказва много
сложен и труден за разплитане, защото става въпрос за добре ор-
ганизирана престъпност, която за определено време гарантираше
ненаказаност на престъпниците от всякакъв вид, и най-вече от ико-
номическата престъпност, която прехвърляше огромна част от на-
ционалния ни доход в джобовете на „мутрите“...

Така тези противоречия на прехода към пазарна икономика
показаха слабостта на крехката демокрация и осигуряваха бла-
гоприятна среда за развитие на икономиката в сянка, корупцията и
безнаказаността на престъпниците в икономиката и политиката.

Неизбежно бе в такава ситуация такива кардинални проб-
леми на развитието на съвременната пазарна икономика като
грижата за формирането и развитието на човешкия капитал да
останат на заден план. Високообразованите и квалифицирани спе-
циалисти масово напуснаха страната. За страната ни емиграцията

                                                

2
 Имаме предвид основната критика на МВФ и Световната банка, която се съдържа в

оригиналния труд на бившия председател на Съвета на икономическите съветници по
времето на президента Клинтън и вицепрезидент и експерт в самата Световна банка
Джоузеф Стиглиц „Глобализацията и недоволните от нея“, С.: Стопанство на УНСС, 2004.
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на над 1 милион души е равностойна на демографски и образова-
телен срив!...

Основателната критика на тоталитаризма не бива да ни пречи
да признаем факта за наличието на една добра и ефективна систе-
ма на образование, наследството от която бързо беше разпиляно.
Сега формирането на човешкия капитал се извършва под знака на
две взаимопроникващи се кризи: демографски срив, който огра-
ничава необходимото попълнение от пълноценна работна сила и
води до абсолютно намаляване на населението на страната с всич-
ки произтичащи от това неблагоприятни последствия; и широко дис-
кутираната криза в образователната система, силно разстроена
от некомпетентни реформаторски упражнения и необмислени поли-
тически интервенции. И двете посочени кризи влошават възможнос-
тите за нормално възпроизводство и ефективно използване на она-
зи част от функциониращия в модерната пазарна икономика капи-
тал, която му вдъхва живот и осигурява конкретната висока произ-
водителност и ефективност на националната пазарна икономика
като цяло. Става дума за формирането и нормалното възпроиз-
водство на човешкия капитал – основната движеща сила на
съвременната пазарна икономика.

Позволявам си да подчертая, че човешкият капитал не е
равнозначен на трудови ресурси. Най-краткото определение на
икономическата категория „човешки капитал“ би могла да се предс-
тави така: съвкупност от качества, които обхващат образованието
на човека, равнището и характера на неговите доказани знания и
умения, във и чрез които се реализират неговите интелектуални си-
ли и потенции като специалист, който знае как да управлява ефек-
тивно физическия капитал или да управлява поверения му сектор от
икономиката. С други думи казано, човешкият капитал е съставен от
висококвалифицирани специалисти.

Една важна особеност на човешкия капитал е, че той има
точно определен физически носител, но по всички показатели
няма нищо общо с физическия капитал. Този капитал оживява
под ръководството на човека, поради което при една и съща техно-
логична база могат да се получат твърде различни резултати в за-
висимост от начина, по който се използва наличното оборудване!
Конкурентните предимства идват тогава, когато физическият ка-
питал е оживен от уменията и мотивацията на специалистите

3
...

Лестър Търоу е напълно прав, когато подчертава една общоп-
риета вече истина, че „единственият важен актив на фирмата е
мислещият човек, който си отива у дома всяка вечер, взима реше-
ния къде да прилага уменията си, контролира усилията, които ще

                                                

3
 На този въпрос е посветена изцяло Глава пета на новата ми книга: Трендафилов, Т.

Добрата икономика или липсващата визия за бъдещето. Пловдив: Марица, 2006.

2.
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приложи или няма да вложи в дейността на фирмата и не може да
бъде притежаван в един свят, в който няма робство. Когато наетите
от една фирма работници напускат, уникалните идеи и технологии
на фирмата автоматично отиват със съответния работник при новия
работодател“

4
.

Емпиричните данни нагледно показват, че именно човеш-
кият капитал детерминира условията и предпоставките за ус-
пех. А тъкмо този решаващ структурен елемент на функциониращия
обществен капитал в условията на съвременната глобализираща се
пазарна икономика ще ни създава проблеми и ще бъде източник на
множество труднопредвидими противоречия, с които ще се сблъск-
ва националният бизнес и ще слага своя отпечатък върху насоките
и възможностите на държавната икономическа политика.

Едно латентно противоречие на бъдещата ни интеграция в
ЕС е заложено в разминаването между реалните изгоди, които
присъединяването ни към общността носи потенциално със
себе си, и прекомерно оптимистичните очаквания на голяма
част от населението на страната ни. Истината, която виждат отчет-
ливо компетентните анализатори, а и опитът на присъединилите се
вече десет страни показват нагледно, че всички очаквани придобив-
ки се постигат в рамките на повече или по-малко продължителен
приспособителен процес, който не е нито лесен, нито мигновен.
Достатъчно е само да посочим като пример включването на нацио-
налното ни стопанство в безмитната търговия с развитите западно-
европейски икономики. Малко са фирмите ни, които безпроблем-
но ще отговарят на критериите и ще издържат на конкуренцията
на партньорите от значително по-високо развитите пазарни иконо-
мики.

Тези проблеми заемат централно място в публикувания неот-
давна Меморандум на Световната банка, в който черно на бяло са
отбелязани не особено благоприятните изходни позиции на
страната ни в присъединителния процес. Като започнем с отно-
сителната бедност на страната като цяло и отчайващото ниво на
доходите, ниското равнище на инвестициите, прекомерната власт
на не особено компетентната и в много случаи корумпирана бюрок-
рация (която в повечето случаи блокира, вместо да подпомага
ефективното развитие на икономиката), кризата в земеделието, кое-
то се е върнало с десетилетия назад, лишения от гъвкавост пазар
на труда, кризата в образованието и здравната система и свършим
със слабостите на социалната система, която се гради върху високи
данъци за мнозинството и не съвсем справедливото разпределение
на бюджетните разходи. Да не говорим за конфузното състояние на

                                                

4
 Търоу, Лестър. Бъдещето на капитализма. 1998, с. 207.
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съдебната система, показала своята неспособност да се справя с
организираната престъпност и корупционните практики...

Не можем да не се съгласим с тези справедливи констатации,
както и с препоръките на експертите на Световната банка икономи-
ката ни да тръгне решително по пътя на нормалното, освободено от
бюрократичните пречки развитие на частния бизнес, който да
създава доход за гражданите и да бъде конкурентоспособен на
вътрешния пазар – развитие, което преминава неизбежно през об-
новяване на физическия капитал и преодоляване на изоставането
във формирането и нормалното възпроизводство на човешкия капи-
тал.

Меморандумът отбелязва деликатно необходимостта от по-
вишаване на ефективността и прозрачността в работата на държав-
ния сектор, където бюрокрацията плува в свои води, разработва ко-
рупционни схеми за източване на доходите и налага архаичен мо-
нополизъм за сметка на потребителите.

Справедливостта на този анализ основателно поставя
трудния въпрос за характера и скоростта на необходимите ре-
форми, които ще направят по-лесен и по-резултатен за всички ин-
теграцията ни в системата на ЕС.

На фона на безпристрастната научна оценка за възможности-
те на страната за успешна интеграция в общността няма много
място за популярен оптимизъм преди всичко от гледна точка на
неизбежните тежести, които в една или друга степен всички ще
преживеем. Бедата не е във факта, че тези тежести са естествени и
непреодолими. Те бяха преживени и още са обект на анализи във
вече присъединилите се страни. Бедата е в недостатъчната ин-
формираност на основната част от населението за това, което
реално ни очаква. Социологическите изследвания, които са намери-
ли широко място в следващите доклади, са чудесна илюстрация на
всичко, което констатираме в тази област

5
. Нещо повече – тези ем-

пирични изследвания чудесно илюстрират необоснования със
солидни аргументи наивен оптимизъм по стълбицата от най-
младите, който са най-големите оптимисти, към по-възрастните
и по-образованите, които са умерени оптимисти. И това е напълно
естествено за ситуацията, в която живеят българите в момента.

Бих искал накрая да се спра на един въпрос, с който твърде
често се спекулира без убедителна аргументация и анализ. Става
дума за плашилото на очакваното шоково повишаване на цени-
те, което щяло да настъпи след евентуалното ни присъединяване
към ЕС на 1 януари 2007 година! Това плашило в много отношения

                                                

5
 Имам предвид и изданието на Института за икономика и международни отношения

„Макроикономическа и структурна политика до и след присъединяването на България към
Европейския съюз“, 2005.
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е продукт на некомпетентност и механично третиране на сложните
икономически аспекти на присъединителния процес.

Увеличение на цените разбира се ще има. Но първо то няма
да бъде шоково – просто защото цените на един национален пазар
се определят от търсенето и предлагането. Високите цени предпо-
лагат съответно високи доходи на купувачите. Не са ли налице тези
условия – няма база за нормален пазар, т.е. ще има предлагане, но
няма да има платежоспособни купувачи! Така че покачването на це-
ните ще се съпровожда със съответни изменения в равнището на
доходите. Тук са възможни диспропорции, търговски хитрости с
т.нар. „закръглявания“ на цените, споменът за които от времето на
деноминацията на лева все още е жив в съзнанието на хората, как-
то и съзнателно провокирани инфлационни взривове, предизвикани
от „блуждаещите капитали“. Експертите обаче добре знаят и отчи-
тат тези възможности, от една страна, а от друга – БНБанка вече
има готова програма за противодействие на подобни нежелани про-
цеси. Не е без значение и фактът, че повечето от търговските банки
в страната ни вече са притежание на мощни чуждестранни банки!

В светлината на всичко това става ясно, че опасенията за
възможен инфлационен взрив, който ще стопи отново спестявания-
та на населението, са неоснователни. По-скоро можем да очакваме
умерена инфлационна спирала цени–заплати, която в повечето
случаи ще има благоприятен ефект върху развитието на икономика-
та и доходите на населението.

Много е важно също така в този контекст да се отбележи, че
курсът на лева е фиксиран към еврото, а гаранциите на МВФ са
все още в сила. Така че преждевременните страхови психози са
напълно неоснователни, въпреки че повишеното внимание към
монетарната и фискалната политика на държавата ни е абсо-
лютно необходимо условие за нормалното адаптиране към нови-
те условия.

И накрая ще заключим, че настоящата статия не е детайлизи-
ран анализ на предприсъединителната ситуация в страната, а само
едно въведение в очакваната ползотворна дискусия за ползите и
вредите от приемането ни в ЕС.
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НЯКОИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В КОНТЕКСТА

НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

проф. д.ик.н. Велчо Стоянов

Едно от забележителните мирни събития на ХХ век е стартът
и успешното осъществяване на вековната идея за интеграция и
сътрудничество между стотици години наред непрекъснато вражду-
ващи и воюващи помежду си европейски държави. Ако тръгнем да
търсим „корените“ на тази идея, би могло да се стигне до „Жалбата
на мира“ на Е. Ротердамски от 1517 г. Тя има многобройни други
последователи след това, но реални условия за нейната реализа-
ция се създадоха едва след Втората световна война благодарение
на усилията преди всичко на генерал Дьо Гол, У. Чърчил и К. Аде-
науер, а така също на френските политици Р. Шуман и Жан Моне –
„архитекта“ на ЕС.

За „рождена“ дата на ЕС се смята 25.03.1957 г., когато бе под-
писан т.нар. Римски договор от страните учредителки – Франция,
Германия, Италия, Белгия, Холандия и Люксембург. Така бе създа-
дена „Европа на шестте“, но след пет последователни разширения
през 2004 г. тя стана вече „Европа на 25-те“. С приемането от нача-
лото на 2007 г. на България и Румъния предстои тя да се превърне
в „Европа на 27-те“.

„Европа на 25-те“ обхваща територия от 4 млн. кв. км и насе-
ление 457 млн. души. По население европейският пазар се нарежда
на трето място в света след пазарите на Китай и Индия, които са
национални. „Европа на 27-те“ нарасна на към 4,4 млн. кв. км с на-
селение около 480 млн. граждани на Европа.

В процес са подготвителни процедури за приемането през
следващите години на Хърватия, Македония, Швейцария и Турция.
Уточняват се възможностите за откриване на нови подобни проце-
дури по подготовка за приемане на други европейски държави.

Търговско-икономическите отношения на ЕС имат изключи-
телно широк международен периметър в смисъл, че той има офи-
циални спогодби за търговия и сътрудничество с над 110 страни в
света – в Средиземноморието, Африка, на Карибите и в Пасифика,
страните от ЕФТА (Швейцария, САЩ и Канада). Очаква се значи-
телно разширяване на това сътрудничество, което ще обхване
всички страни от Южна Америка и значителна част на страните от
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Азия. Всичко това показва, че ЕС се превръща в първостепенна
глобална икономическа сила.

Европейската интеграция и сътрудничество отначало се огра-
ничаваше само до икономическата сфера – общия европейски па-
зар и европейската валута, които вече са факт съответно от 1992 и
1999–2002 г. Впоследствие европейската интеграция и сътрудни-
чество се насочиха и към европейската отбрана и сигурност, вклю-
чително външната политика. Предстои и цялостната политическа
интеграция на Европа с приемането на нейната конституция.

ЕС е уникален феномен на ХХ век с очакването, че през ХХІ
век ще се отбележи неговият още по-голям триумф. Разбира се,
през целия досегашен период от развитието на ЕС е имало и еврос-
кептици, дори и недоброжелатели на европейската идея, но те ви-
наги (досега) са били малобройна и винаги губеща страна.

Известно е, че ЕС бе създаден (първоначално като ЕИО) и из-
граден с благоволението и помощта на САЩ: той беше важно звено
в системата на икономическото противоборство между Запада и Из-
тока като инструмент на т.нар. Студена война. След краха на соци-
ализма през 1989 г. и разрушаването на двуполюсния модел ЕС
прие стратегия за разширяване на изток и през 2004 г. прие 8 бивши
социалистически страни; предстои да приеме още две – България и
Румъния.

Триумфът на европейската идея, респективно на ЕС, продъл-
жава, но въпреки това през последните години се заговори за „реце-
сия“, „склероза“, дори за „криза“ в ЕС. Този скептицизъм има четири
източника: а) опасенията на европейците, че в съюза се приеха мно-
го бедни държави, които ще окажат нелоялна или по-скоро нерав-
ностойна конкуренция на европейския трудов пазар; б) трудностите
с реализацията на идеята за единна външна политика и за евро-
пейска отбрана и сигурност; в) отказът на някои държави да рати-
фицират европейската конституция и замразяването на процеса по
нейното обсъждане и опит за приемането ù; и г) напрежението, кое-
то се създаде между т.нар. „Стара Европа“ и САЩ, във връзка с от-
каза за подкрепа и участие във военната операция на САЩ в Ирак
през 2003 г.

ЕС многократно е бил изправян пред проблеми по пътя на
своя триумф, но винаги (досега) успешно се е справял с тях. Сигур-
но и този път той (ЕС) ще излезе от усложнената ситуация, в която
се оказа през последните години. Налице са и индикации в тази по-
сока, доколкото разногласията между старата Европа и САЩ посте-
пенно се изглаждат и преодоляват. Положителна роля в тази посока
сигурно изигра и двустранната среща, която се проведе между ръ-
ководителите на ЕС и САЩ във Виена на 20–21 юни 2006 г. Разбира
се колкото е по-голяма Европа (ЕС), толкова управлението ще бъде
по-трудно и това налага определени промени в системата и меха-
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низмите за управление на непрекъснато нарастващата Европейска
общност. Няма как да не се намери решение на новите проблеми на
Голямата Европа, доколкото това е жизненоважно за всяка отделна
европейска държава – членка на съюза. Затова „... световната исто-
рия не познава такъв доброволен (частичен – В. С.) отказ на много
нации от техния суверенитет“

6
. В края на краищата, според Х. Шмит,

„...въпросът е касае ли Америка обединена Европа като свой парт-
ньор, или по-скоро като васал“

7
.

Общо взето, се лансират три сценария за бъдещето на ЕС, а
именно:

– песимистичен – според който в най-лошия случай ЕС би мо-
гъл да се трансформира в зона на свободна търговия;

– умерено оптимистичен – успешното привеждане на институ-
циите и механизмите за управление на ЕС в съответствие с изиск-
ванията, произтичащи от разширяването му;

– оптимистичен – приемането на Конституцията на ЕС и ус-
пешното реализиране на всички негови по-близки и по-далечни це-
ли.

Имаме основание да смятаме, че е по-вероятно да се реали-
зира оптимистичният вариант, тъй като той отговаря на интересите
на европейските държави; не трябва да се подценява и ролята на
ЕС като глобален стабилизиращ фактор.

Може да се каже, че визиите за обединена Европа са със
твърде стара давност, но плановете за европейско сътрудничество
и интеграция са сравнително по-нови. Реалното им осъществяване
фактически започна през втората половина на миналия век, т.е.
след Втората световна война, върху две теоретични основи, а
именно:

– теорията за функционалната, включително неофункционал-
ната, интеграция; и

– теорията за федерализма.
Фактически се тръгна от функционалната интеграция, но е на-

лице опит тя да се допълни и съчетае с федерализма. Де факто
„интеграцията е смесица от неофункционализъм и случаен федера-
лизъм. Първият доминира над втория“

8
.

Независимо на каква основа се осъществява интеграцията,
нейният централен проблем и дебатите винаги са били главно или
преди всичко финансово-икономически, и най-вече чисто фи-
нансови – кой какво внася и какво получава от общата „каса“
на ЕС.

                                                

6
 Шмит, Х. Силата на бъдещето. С.: Медитама, 2006, с. 200–201.

7
 Шмит, Х. Цит.съч., с. 107.

8
 История на европейската идея..., с. 197.
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Известно е, че първоначалната цел на европейската интег-
рация и сътрудничество е изграждането на „общ пазар“ въз основа
на т.нар. четири свободи:

– свободното движение на стоки;
– свободното движение на услуги;
– свободното движение на капитали; и
– свободното движение на хора, включително свободното из-

биране на месторабота, местоживеене и местожителство.
Основните пречки в тази посока бяха митата и останалите

косвени данъци, които са неикономически ценови фактор. Ето за-
що и началните стъпки по пътя към изграждането на ЕИО бяха:

Първо, постепенно намаляване и пълното премахване на ми-
тата, което фактически стана през 1968 г. с изграждането на един-
ното търговско-митническо пространство, или т.нар. „митнически
съюз“. ЕС се превърна в единна митническа територия, изнесе мит-
ниците на границите си, прие и започна да прилага единен евро-
пейски митнически кодекс и да провежда единна митническа поли-
тика; общите мита от своя страна се превърнаха в собствена при-
ходна форма за бюджета на ЕС.

Второ, хармонизиране на „царя на косвените данъци“ – ДО,
което стана чрез трансформирането му в ДДС – френския модел, и
уеднаквяване на параметрите му. Стремежът бе размерите на ДДС
да се поберат в рамките на т.нар. „данъчен коридор“ – 16–18 %, като
се премахнат преференциалните и утежняващите му размери (став-
ки). За съжаление тези цели все още не са достигнати изцяло и на-
пълно.

Започна активна хармонизация и на 5-те основни акциза, за
да се уеднаквят извъникономическите ценови фактори, които са
противопоказни на единния европейски пазар.

Още от създаването си ЕС започна изграждането на собствен
бюджет. Вноските в него на отделните страни членки се формират
върху два основни подхода:

– вноски от страните членки, съобразени с величината на
брутния им вътрешен продукт;

– собствени приходи – те се свеждат преди всичко до начис-
ленията в себестойността на предприятията от ЕОВС, начисленията
върху вноса на земеделски продукти от страни не-членки на съюза,
до митата и отчисленията от начислявания от отделните национал-
ни държави ДДС; говори се въвеждането на „европейски данък“.

Огромните средства, които се набират в бюджета на ЕС (над
120 млрд. евро), се използват за три основни цели:

– издръжка на политическите органи и бюрократичните инсти-
туции на ЕС;
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– финансиране на политиката на ЕС по разширяването му
чрез увеличаване на броя както на асоциираните държави, така и на
страните членки;

– фондове, които финансово осигуряват провежданата от ЕС
аграрна, научно-техническа, индустриална, регионална, социална,
транспортна и изобщо цялостната обща политика на ЕС.

Един от най-големите спорове, противоречия и конфликти в
ЕС е бил свързан с финансовите тежести и облаги, намиращи от-
ражение в бюджета на ЕС. Едни държави (по-бедните) обикновено
са нетни печеливши, а други – нетни губещи, т.е. едните получават
повече, отколкото дават, а другите обратно – дават повече средства
на ЕБ, отколкото получават от него. До сега компромиси в това от-
ношение по-лесно се постигаха, защото нетните получатели на
средства от бюджета на ЕС бяха сравнително малко – Гърция,
Португалия, Испания и Ирландия, но вече станаха твърде много –
посочените 4 страни плюс новите 1: такива са и България и Румъ-
ния. Следващите страни, които се очертава да бъдат приети (с мал-
ки изключения), са също от групата на бедните. Ето защо „финансо-
ва помощ в размерите, които бяха осигурени на Ирландия през 1973
г., на Гърция през 1981 г., на Испания и Португалия през 1986 г.,
фактически е изключена“

9
.

Изгледите за България в тази посока, за съжаление, се утеж-
няват не само от увеличаването на броя на бедните страни членки,
но и от обстоятелството, че се очертава недостатъчна степен на
подготвеност за усвояване на по-скромните суми на финансова по-
мощ, която ще бъде предоставена на нашата страна. Очаква се за
2007 г. от предоставените 1,2 млрд. евро да се усвоят около 50 %!?
Жалко, но факт! – както се казва.

Първоначалната цел и амбиция на ЕС беше да се осъществи
пълна хармонизация на параметрите във фискалната сфера – кос-
вените данъци, преките данъци, задължителната система за соци-
ално, здравно и пенсионно осигуряване, относителния дял на бю-
джета в БВП, равнопоставеността на структурата на бюджетните
разходи, т.е. уеднаквяване (хармонизиране) на всички фискални и
квазифискални фактори и инструменти от преразпределително ес-
тество, за да бъдат поставени пазарните субекти на единния евро-
пейски пазар при еднакви икономически и конкурентни условия.

Ще бъде несправедливо, ако не отбележим един от уникални-
те триумфи на ЕС, изразяващ се в подготовката, приемането и при-
лагането на единната европейска валута от началото на новото
хилядолетие – еврото. 12-те страни, които приеха и приложиха ев-
рото, изпратиха в музея един от основните символи на своята наци-

                                                

9
 Шмит, Х. Силата на бъдещето. С.: Медитама, 2006, с. 209.
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онална идентичност – националните си валути, – прецедент в све-
товната история!

Еврото бързо се превърна във втора по значение след долара
международна валута. Това, разбира се, няма как да бъде приятно
за американците, защото част от огромните изгоди от сеньоража и
доминацията на американския долар вече се отнемат в полза на
еврото: американските финансови интереси в случая сериозно са
засегнати. Впрочем те са засегнати не само от еврото, но и от пос-
тепенното изравняване на ЕС по икономическа мощ със САЩ. Да,
Европа се превърна в икономически гигант, но си остава военно
джудже; единствено САЩ са както икономически, така и военен ко-
лос. Ето защо „в политическата и военната област ЕС няма скоро да
се превърне в световна сила“

10
 – казва Х. Шмит – бивш президент

на ФРГ.
Безспорно обаче е едно: т.нар. Студена война обединяваше и

целенасочваше усилията на Запада и преди всичко на САЩ и ЕС.
Но след като тя бе спечелена от тях и т.нар. „реален социализъм“ се
саморазпадна, нещата започнаха да се променят: Европа все по-
неохотно започна да приема американското опекунство, а САЩ
– все по-недоверчиво да гледат на Европа като на сила, която
започва да проявява самостоятелност, да не се подчинява безпре-
кословно на волята на Вашингтон, и дори започнаха да я възприе-
мат като съперник поне на международното икономическо поле. Все
пак обаче те са партньори и дори съюзници и двете страни нямат
интерес от „развод“ помежду си. Като че ли отношенията между тях
са в период на мъчително преосмисляне вероятно с определени
компромиси и от двете страни, защото е трудно да си представим
съвременния свят без активното партньорство между западните
страни, и преди всичко – между САЩ и ЕС.

България географски винаги е била в Европа. Били са и вре-
мена, когато България е била първостепенна европейска сила.
Имало е и времена, когато народите на Европа са се деляли на ци-
вилизовани – Гърция, Рим, Византия, и варвари – всички останали
(не-гърци, не-римляни, не-византийци). През ХІ век (1054 г.) обаче
Европа официално или институционално се обособява на два рели-
гиозно-културни региона – западен, доминиран от католицизма и
протестантството, и източен, доминиран от православието. Визан-
тийското и особено 5-вековното турско иго обаче привнася в Бълга-
рия и много елементи от азиатско-ислямската култура.

Дълго време България е била под руско православно и кул-
турно влияние, включително през периода на т.нар. „реален социа-
лизъм“.

                                                

10
 Шмит, Х. Цит.съч., с. 221.
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Може би днес е налице уникалният шанс България да бъде
приета в сферата на западната, или по-точно на западноевропейс-
ката, цивилизация, която според колегата П. Добрев от ИИ на БАН е
донесена на европейците от древните прабългари, още повече ако
свържем (по Русо) цивилизоваността с държавността, респективно
мощната и добре организирана Волжка България. Смята се, че пра-
българите са имали и друга държава преди Волжка България, но на
изток от нея. От тази гледна точка би могло да се каже, че българи-
те се завръщат към своите първоначални корени. А може би ще се
осъществи нов синтез между западнохристиянската и източнохрис-
тиянската европейска култура.

Обективно погледнато, в съвременните условия няма друга
сериозна алтернатива, освен ЕС. След период на асоцииране и
сполучливи преговори за присъединяване България вече (заедно с
Румъния) е пред парадния вход на ЕС. Слава богу, дано присъеди-
няването стане от 1.01.2007 г., а не се отложи за по-късна дата!

Необходимо е може би да се изтъкне, че ЕС не е благотвори-
телен клуб, който би ни приел от състрадание и от желание и ам-
биция да ни помогне да станем просперираща и благоденстваща
нация. Той ни приема, защото има определени изгоди от това или
поне смята, че има такива; в случая не е необходимо да ги изтъква-
ме.

По-важното за нас е да дефинираме изгодите за България от
приемането ни в ЕС. Те бяха предимно емоционални, но се търсят
вече (с известно закъснение) и реалните им измерения.

Значителна част от българите гледат на приемането ни в ЕС
преди всичко като на възможност да работят, да живеят и да се ре-
ализират в Европа и по-възможност – в по-развитите и богати дър-
жави, т.е. да придобият битие и самочувствие на преуспели и бла-
годенстващи българи европейци (европейски граждани).

Изгодата за България от приемането ù в ЕС следва да се
търси главно в икономическата сфера – за кои български стоки и
услуги могат да се намерят ниши и да се завладее възможно по-
голям периметър (дял) от изключително големия и силноконкурен-
тен европейски пазар. Главно на тази основа може и следва да се
търсят възможностите за динамично и ефективно развитие на бъл-
гарската икономика, от една страна, и за повишаване на благосъс-
тоянието на българската нация, от друга страна.

От пресата научавахме, че се откриват и закриват преговорни
глави, че се поемат определени ангажименти към ЕС, без да знаем
конкретно какви са те, че предприсъединителният договор тежи 80
кг и пр. Като че ли не бе направен сериозен анализ от типа раз-
ходи–ползи по повод на приемането ни в ЕС както в краткосрочен,
така и в средносрочен и дългосрочен план.
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Дали ние сме калкулирали реалистично „плюсовете“ и „мину-
сите“ от членството ни в ЕС, ми е трудно да преценя, но финансо-
вите задължения и началните последици от членството ни в ЕС
вече стават известни – те просто са на дневен ред. В случая имаме
предвид:

1. Ежегодната величина на членския внос, който България
следва да плаща – първоначално около 650 млн. евро годишно.

2. „Загубите“ за бюджета:
 а) отпадане на митата върху вноса и износа от и към страните

– членки на ЕС, тъй като ние ставаме част от европейското търговс-
ко-митническо пространство, в което се прилага Митническият ко-
декс на ЕС, а митата стават приходна форма на бюджета на ЕС;

 б) що се отнася до акцизите и ДДС, ще се начисляват при
внос на стоки както от страните членки, така и от страни не-членки
по предварително съгласувани размери, с тази разлика, че те ще
останат приходна форма на българския държавен бюджет;

 в) от постъпленията на ДДС обаче дължим на европейския
бюджет отчисления в размер на 1,2 %;

 г) доколкото в ЕС се правят начисления върху себестойността
на металургичната продукция и на въгледобива, те би следвало да
станат задължителни и за нас. Тези начисления също са директни
вноски в бюджета на ЕС;

 д) би следвало да начисляваме и специални такси върху вно-
са на селскостопански произведения от страни – не-членки на ЕС,
които също се отнасят към бюджета на ЕС.

3. На трето място единният европейски пазар неизбежно води
до изравняване на цените на стоките и услугите, които се търгу-
ват на него. Като имаме предвид, че съгласно с официалната ста-
тистика средното равнище на цените на стоките и услугите у нас е
под 40 % от общото им средно равнище в ЕС, може да се направи
само един-единствен извод: неизбежна ескалация на цените в Бъл-
гария с оглед на изравняването им с тези на единния европейски
пазар. Въпросът е дали тази ескалация на цените ще бъде разтег-
ната във времето, или ще придобие характер на ценови шок.

Казваме всички тези неща не за да се стряскаме, а просто се
опитваме да отчетем реалностите, които ни очакват.

Струва ни се, че с приемането ни в ЕС ще се повтори синдро-
мът от 1989 г. Тогава емоционално се приемаше от повечето бълга-
ри, че, щом вече сме плуралистична демокрация и пазарна иконо-
мика, ние ставаме западняци и скоро ще започнем да живеем като
тях. Някаква подобна емоционална нагласа като че ли е налице и по
повод на приемането ни в ЕС. Очакването, че заплатите, пенсиите и
доходите изобщо бързо и чувствително ще нараснат след приема-
нето ни в ЕС, е илюзорно, ако не се създаде необходимата за това
база – динамична, конкурентна и ефективна икономика; по-голям
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БВП общо и на глава от населението. Членството ни в ЕС е само
една възможност да го постигнем.

По този повод ще напомня за автора на германското „чудо“
след Втората световна война – проф. Л. Ерхард, и неговата твърде
популярна тогава книга „Благоденствие за всички“. В нея той има
отделна структурна част, озаглавена „Тортата трябва да стане по-
голяма“. С „торта“ той метафорично назовава БВП на Германия.
Чрез тази метафора авторът внушава на германците, че, за да мо-
гат да живеят по-добре, трябва да работят усърдно и ефективно, за
да произведат по-голяма национална торта, т.е. по-голям БВП като
абсолютна величина, и преди всичко на глава от населението.

Ще си позволим да цитираме оригинални мисли на проф. Ер-
хард в тази посока: „Хората успяха да разделят атома, но никога
няма да им се удаде да взривят онзи железен икономически за-
кон, според който можем да се разпореждаме само с това, което
разполагаме, с други думи закон, който ни забранява да консумира-
ме повече, отколкото сме могли (или сме желали) да създадем“

11
.

По друг начин казано (пак от Ерхард), „едно народно стопанство не
може да предостави повече от това, което е в състояние да създаде
като общ продукт (или „национална торта“, т.е. БВП – В. С.) благо-
дарение на усилията на хората и в резултат на производителността
на техния труд“

12
. Следователно „невъзможно е един народ да пот-

ребява повече, отколкото е създал“
13

 под формата на БВП. По друг
начин и метафорично казано, каквато национална торта или баница
създадем, такава ще консумираме, което Ерхард нарича железен
икономически закон. „От Сицилия до руската област не може да съ-
ществува еднаква производителност на труда – казва пак Ерхард –
и съответно еднакви трудови разходи, респ. възнаграждения“

14
, т.е.

трудовите възнаграждения и доходите изобщо са функция от произ-
водителността на труда, от ефективността на производството, на
икономиката като цяло.

Поставихме толкова голям акцент върху т.нар. от Л. Ерхард
„железен икономически закон“, защото у нас като че ли не му се об-
ръща необходимото внимание, което той заслужава.

Известно е, че ролята на БВП като обобщаващ изразител и
измерител се критикува, дори отхвърля и са налице опити да се за-
мени с т.нар. „индекс за човешкото развитие“ (ИЧР). БВП обаче е
главен компонент и на ИЧР. Фактически и реално БВП продължава
да се използва и прилага като най-обобщаващ измерител и показа-

                                                

11
 Ерхард, Л., Благоденствие за всички, У.И. „Стопанство“, София, 1993, с. 198.

12
 Ерхард, Л., цит.съч., с. 202.

13
 Пак там, с. 225.

14
 Пак там, с. 260.
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тел на икономическото богатство и на неговия „двойник“ (по израза
на А. Пигу) – благосъстоянието.

С други думи БВП и на глава от населението е само израз на
качество, конкурентоспособност и ефективност на националното
стопанство, основа и основание за благосъстоянието на нацията, на
народа.

В заключение бихме казали, че европейската идея, или евро-
пеизмът, винаги е лъкатушил между еврооптимизма и европеси-
мизма. През последните години обаче европесимизмът се разширя-
ва. Доказателство за това са и мислите, изказани в авторитетното
издание: История на европейската идея. Антология. С.: Военно из-
дателство, 2006, с. 170, където четем: „В политическо и интелекту-
ално отношение европеизмът преживява дълбока рецесия и некол-
цината (обръщаме внимание на думите „дълбока рецесия“ и „некол-
цината“ – В. С.), които все още държат да видят Европа като едно-
единно цяло, са толкова заети с поставянето на диагноза, че не им
остава време да търсят лекарство. В края на краищата през 1945 г.
„докторите“ пристигнаха от чужбина“. Авторът не е сложил многото-
чие след края на изречението си, но смятаме, че може, дори трябва.

Видяхме, че вече се разработват и лансират различни сцена-
рии за бъдещето на ЕС, които са както оптимистични, така и песи-
мистични.

Несъмнено е обаче, че европейската идея е велика и уникал-
на. Освен това в новите глобални условия Европа е обречена да се
интегрира, иначе е неизбежна опасността тя да се превърне в зона
на влияние или протекторат на силни глобални субекти. Може би
повечето от проблемите и европесимизмът се пораждат от обстоя-
телството, че през 2004 г. се приеха и предстои в бъдеще да се
приемат все икономически бедни държави, а беднякът обикновено е
нежелан на трапезата на богатия. От друга страна пък ЕС се нуждае
от десетки милиони нови трудови ресурси и следва предварително
да мисли за тяхното бъдещо осигуряване и дали то да бъде главно
от самата Европа, с европейска култура, или от други континенти, с
други култури.

Не е изключено ЕС да придобие и друг формат – силно ядро,
пръстен от държави около него и периферия. Просто е твърде
проблематично както от европейска, така и от по-широка геополити-
ческа гледна точка т.нар. „европейска идея“ рязко да промени своя-
та траектория и съдържание.

Безспорно е, че пред евроинтеграцията стоят сложни пробле-
ми. Да се надяваме, че както и досега ЕС ще успее по достоен на-
чин да преодолее „застоя“, „кризата“, „склерозата“, „дълбоката ре-
цесия“, по-сложната ситуация, в която се оказа през последните го-
дини.
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ЛИБЕРТАРИАНСКИЯТ ПОГЛЕД
КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА: ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

СРЕЩУ СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА

доц. д-р Светла Тошкова

Още на първата страница на преведената наскоро у нас книга
„Либертарианството“, нейният автор, американският изследовател
Дейвид Боаз, определян от в. „Washington post“ като „най-актуалния
мозъчен тръст“ във Вашингтон, започва с твърдото убеждение за
„идващия либертариански век“, което подкрепя и с конкретни данни
за обществените нагласи в САЩ, цитирайки „Wall Street Journal“:
„Голяма част от гневните чувства, течащи във вените на гласопода-
вателите днес не са традиционно републикански, нито дори консер-
вативни. Те са либертариански... Заради своето нарастващо през-
рение към държавата все повече американци очевидно клонят –

често неосъзнато – към либертарианската философия“
∗

. Към това
той добавя, че либертарианството днес е особено привлекателно
преди всичко за младите хора, защото то отправя предизвикателст-
во срещу традиционното мислене и „овехтелите етатистки идеи“.
Според Боаз колкото по-объркан и модерен е светът, толкова по-
добре работи либертарианството в сравнение с другите типове уп-
равление – монархията, диктатурата и дори американската „държа-
ва на благоденствието“. Авторът представя либертарианството като
прагматичната теория на бъдещето, която не стои встрани от идея-
та за благоденствието, която отчита необходимостта от решаване
на социалните въпроси, но вижда тяхното решение на основата на
либералните икономически принципи.

Нещо повече – в условията на глобализиращия се свят либер-
тарианството има претенции да отговори на новите проблеми, с ко-
ито социалната държава не може да се справи. В действителност
либертарианството е един различен поглед към глобализацията и
опит да се предлагат нестандартни решения на проблемите, пред
които днес е изправен глобалният свят, с убеждението, че за всички
трудности в икономически и социален план е виновна „голямата
държава“. Според тях днес в целия развит свят социалните държа-
ви преживяват криза, защото данъчната тежест, необходима за
поддържане на огромните социални програми, осакатява западните
икономики, а зависимостта от държавата разрушава ценностите на
семейството, трудолюбието и спестовността.

                                                

∗ Тук и на следващите страници ще се позоваваме на книгата на Д. Боаз „Либертарианст-
вото“, С., 2001, с. 390.
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Либертаристите говорят за благоденствие, за социална сигур-
ност, за здравеопазване, за взаимопомощ и солидарност точно тол-
кова, колкото и привържениците на социалната държава. Но техни-
те подходи за решаване на социалните проблеми изключват дър-
жавната намеса и се основават на либералните принципи за част-
ната инициатива, обновени с модерната идея за ключовата роля на
гражданското общество.

Възраждането на либертаризма се свързва, от една страна, с
„провала на държавата на благоденствието“ и с всички други алтер-
нативи на либерализма в опита си да създадат мир, благоденствие
и свобода. От друга страна, то се представя като отговор на предиз-
викателствата на глобализацията и възникването на информацион-
ното общество. Във века на информацията традиционните при-
родни ресурси ще стават все по-маловажни за създаването на бла-
госъстояние за сметка на институционалните структури и човешкия
капитал. За държавите ще става все по-трудно да регулират капи-
тала и предприемачеството, тъй като за хората и богатството ще
става все по-лесно да се придвижват през националните граници.

Д. Боаз очертава няколко обобщени основания за възражда-
нето на либертарианството в тази посока:

1. Недостатъчните икономически темпове на развитие в един
век на нарастващи технологични промени и глобални пазари, които
предполагат много повече благосъстояние за всички, отколкото мо-
же да осигури намесата на държавата.

2. Държавата е станала твърде могъща и все повече застра-
шава индивидуалната свобода с високите данъци и множеството
регулации. Съществува страх от една излязла извън контрол дър-
жава.

3. При все по-евтината и достъпна информация хората ще
имат все по-малко нужда от експерти и правителства, които да ре-
шават вместо тях, а държавата все по-малко ще успява да регулира
процесите при наличието на глобални пазари и неограничен ин-
формационен достъп.

„Самата основа на света – глобалните пазари и новите техно-
логии – е либертарианството – убеден е Д. Боаз. –
...индивидуалната свобода, ограничената държава и свободният
пазар се оказват още по-могъщи в съвременния свят на мигновени
комуникации, глобални пазари и незапомнен достъп до информа-
ция, отколкото Джеферсън или Медисън биха могли да си предста-
вят. Либертарианството не е просто рамка за утопия, то е същност-
ната рамка за бъдещето.“
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Либертарианството
∗

 се смята за политическа философия, коя-
то последователно прилага на практика идеите на класическия ли-
берализъм, следвайки либералните аргументи и изводи, които биха
ограничили по-силно ролята на държавата и биха защитили по-
пълно индивидуалната свобода.

Дейвид Боаз извежда следните ключови теоретични понятия
на либертарианството:

– индивидуализъм: либертарианците смятат индивида за ос-
новната единица на обществения анализ; единствено индивидите
вземат решения и са отговорни за своите действия;

– индивидуални права: индивидите са морални субекти и за-
това те имат право да бъдат защитени в своя живот, свобода и соб-
ственост; тези права не се подаряват от държавата или обществото,
те са присъщи на природата на човешките същества;

– спонтанен ред: редът в обществото възниква спонтанно, в
резултат на действията на хиляди или милиони индивиди, които ко-
ординират своите действия с действията на други хора, за да пос-
тигнат своите цели; най-важните институции в обществото – езикът,
правото, парите, пазарите, са се развили спонтанно, без централна
власт; гражданското общество – сложна мрежа от сдружения и
връзки между хората – е също пример за спонтанен ред;

– върховенство на закона: либертарианството предполага об-
щество на свобода, съобразена със закона, в което индивидите са
свободни да живеят своя собствен живот, като зачитат равните пра-
ва на другите хора;

– ограничена държава: за да защитят своите права, индивиди-
те създават държава; но либертарианците са против съсредоточе-
ната власт и затова искат да разделят и намалят властта чрез писа-
на конституция, която да ограничава властта на държавата;

– свободен пазар: свободният пазар е икономическата систе-
ма на свободните индивиди; либертарианците са убедени, че хора-
та ще бъдат по-свободни и по-преуспяващи, ако държавната намеса
в икономическия избор на хората е сведена до минимум;

– добродетелта на производството: либертарианците защита-
ват правото на хората да запазват плодовете от своя труд; съвре-
менните либертарианци защитават правото на производителните
хора да запазят това, което печелят, от новата класа от политици и
бюрократи, които искат да ограбят спечеленото от тях и да го дадат
на непроизводителните класи;

                                                

∗ Названието „либертарианство“ отразява опита на съвременните защитници на либера-
лизма да се отграничат от неолибералите, които според тях са се отклонили от либерал-
ните принципи и са станали защитници на „голямата държава“, като са приели намесата ù
в пазарния процес и социалните дейности. Либертаристите са класически либерали, по-
близо до Лок, Смит и Джеферсън, но, тъй като смятат, че това название е свързано с
миналите векове, наричат себе си либертаристи.

4.
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– естествена хармония на интересите: либертарианците вяр-
ват, че съществува естествена хармония на интересите между сво-
бодните, производителните хора в едно общество, които печелят от
действието на свободния пазар.

За либертарианците основният политически въпрос е отноше-
нието между индивида и държавата: какви права имат индивидите;
каква форма на управление ще защитава най-добре тези права;
каква власт трябва да има държавата; какви изисквания могат да си
налагат индивидите един на друг чрез механизма на държавата. Те
споделят разбирането, че държавата играе важна роля в едно сво-
бодно общество и че тя трябва да защитава правата на индивида,
да създава общество, в което хората могат да живеят своя живот и
да предприемат начинания, сравнително защитени от заплахата от
убийство, грабеж или чуждо нашествие. Но по стандартите на пове-
чето държави в историята това е твърде скромна роля, която те
непрекъснато се стремят да разширяват. Както Томас Джеферсън
пише: „Естественото развитие на нещата е свободата да отстъпва, а
държавата да настъпва“. Държавата се разраства и си присвоява
все повече участие в живота на хората, определяйки политическата
и законовата рамка на тяхното съществуване, опитвайки се да конт-
ролира и икономическите процеси. Като начало държавата играе
много важна роля в икономическата област, като защитава правото
на собственост и свободата на размяна, за да могат пазарните цени
да доведат до съгласуване на плановете на отделни хора. Но, кога-
то тя превиши тази роля и навлезе в производствения процес, опит-
вайки се да достави определени стоки и услуги или да насърчи оп-
ределени резултати, тя не само не помага на процеса на съгласува-
не, но всъщност прави обратното – „създава бъркотия“.

Според този възглед широкоразпространеното благосъстоя-
ние е създавано на пазара от индивиди, произвеждащи и разменя-
щи свободно помежду си. Държавата може да придобива ресурси и
икономическа мощ само като ги отнема от тези, които ги произвеж-
дат.

Като подлага на безпощадна критика държавата и нейната не-
възможност да създаде благоденствие, да осигури свобода и да га-
рантира правата на гражданите, либертарианството предлага
нейното заместване с управление на гражданското общество. „Два-
десети век е един завършил с провал експеримент с голямата дър-
жава – смята Боаз. – Всеки ден все повече хора виждат повече на-
чини за по-добро решаване на проблемите чрез преследващи пе-
чалба компании, взаимоспомагателни дружества или благотвори-
телни организации вместо чрез държавата. (...) Частните общности,
основани върху управление чрез общо съгласие, могат да бъдат по-
добре приспособени към нуждите и предпочитанията на граждани-
те.“



ИКОНОМИКА

27

Либертарианският политически анализ извежда ключовата
роля на гражданското общество в един бъдещ свят, обединен от
свободна търговия, глобални връзки и културен обмен. Индивиду-
алната свобода, частната собственост, свободният пазар и ог-
раничената държава създават жизнено и динамично гражданско
общество, което най-добре задоволява нуждите и предпочитани-
ята на милиони индивидуални граждани.

Гражданското общество е дефинирано най-общо като съв-
купност от всички естествени и доброволни сдружения в общество-
то. Към тези граждански структури Боаз включва задължително и
бизнес организациите. Основното разграничение, което той прави, е
между сдружения, които използват принуда (държавата), и сдруже-
ния, които са естествени или доброволни (всички останали). Сдру-
женията в гражданското общество се създават, за да постигат опре-
делени цели, но самото гражданско общество като цяло няма опре-
делена цел. То е непланиран, спонтанно възникващ резултат от
функционирането на всички тези частни сдружения. Принципите,
върху които се развива и функционира гражданското общество, са
сътрудничество, лична отговорност и доверие, благотворителност и
взаимопомощ. Трудно е да се опишат всички форми, които граждан-
ското общество възприема, но в него се включват търговски сдру-
жения, бизнес организации, етнически и религиозни сдружения, кул-
турни и образователни асоциации, благотворителни организации и
др.

В едно гражданско общество особено голяма е ролята на бла-
готворителните организации, които поемат голяма част от социал-
ните задачи на обществото. Те са резултат на естествения стремеж
на хората да помагат на по-неуспелите и да формират сдружения с
други хора за тази цел – от местни благотворителни кухни и църков-
ни благотворителни разпродажби до сложни национални и между-
народни начинания като „Лекари без граници“, „Армия на спасение-
то“, „Спасете децата“.

Когато обаче социалната държава поеме отговорностите на
индивидите и общностите, тя според либертаристите изтласква бла-
готворителността и особено взаимопомощта. Нещо повече – както
казва Чарлз Мъри: „когато държавата отнеме тази основна функция
на общностите, тя пресушава извора не само на жизнеността, ха-
рактерна за тази конкретна функция, но и жизнеността на една мно-
го по-голяма група от дейности. Отношението „нека държавата да се
погрижи за това“ става навик“.

Голямата държава унищожава не само институциите и благот-
ворителните дарения, тя същевременно подкопава моралните
принципи и добродетели като трудолюбие, спестовност, загриже-
ност, солидарност, които са необходими както за гражданското об-
щество, така и за свободата – смятат либертаристите. Държавата
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не може да направи много, за да създаде такива добродетели, но
може да направи много, за да ги унищожи.

За възстановяване и увеличаване на икономическия растеж и
за повишаване на жизнения стандарт и социалната осигуреност на
гражданите либертаристите предлагат преди всичко да се ограничи
размерът на държавата. Основната схема за тази цел обхваща:
приватизиране на държавните услуги; намаляване на държавните
разходи, заеми и данъци; дерегулиране на пазарния процес; възс-
тановяване на правото на индивидите да вземат важни решения за
своя живот.

Според либертарианците държавата трябва да поеме единст-
вено функциите по защитата на правата и сигурността на граждани-
те и да излезе от сферата на производството и икономическото ре-
гулиране. Либертарианската политика предвижда намаляване на
всички видови данъци, както и задължително ограничаване до ми-
нимум на харченето на всяко ниво на управлението. Съкращаването
на държавния бюджет може да се постигне чрез последователни
действия, ограничаващи разходите: а) прекратяване на субсидиите
за бизнеса и селското стопанство; б) намаляване на разходите за
отбрана; в) премахване на ненужните държавни учреждения и сък-
ращаване на администрацията; г) приватизиране на социалното
осигуряване и на други държавни програми и активи.

Социалните дейности в обществото либертаристите предос-
тавят изключително на частната инициатива и доброволните сдру-
жения на гражданското общество с убеждението, че те много по-
добре могат да се справят с тази задача от държавата.

Либертаристите смятат, че социалното осигуряване при
днешните условия е финансово нестабилно, защото е управлявано
от политиците и държавата, а в целия развит свят главната им
дейност е да прехвърлят пари от едни хора на други чрез различни
социални програми. Според тях има едно важно политическо реше-
ние, което ще предотврати срутването на социалното осигуряване и
икономическия хаос и сблъсък между поколенията, и това е прива-
тизацията. Стабилната пенсионна система трябва да бъде изгра-
дена върху спестявания и инвестиции. Отделяните от работниците
пари за тяхното пенсиониране трябва да се инвестират в създаване
на ново благосъстояние чрез акции, облигации, взаимоспомагател-
ни фондове или други реални инвестиции. Чрез освободените от
данъци пенсионни вноски, вложени в частни пенсионни фондове,
хората ще могат да разчитат сами на себе си и на своите собствени
инвестиции в динамичния растеж на свободния пазар.

Подпомагането на бедните също е предоставено на грижите
на доброволните граждански структури. В това отношение според
либертаристите основната грижа е на семейството – основната инс-
титуция на гражданското общество. По-нататък ще се намесват и
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други граждански структури, особено благотворителните организа-
ции. Хилядите малки частни благотворителни структури, помагащи
на бедните, ще функционират по-активно, ако данъците са по-малки
и ако държавата предаде отговорността за благотворителността на
гражданското общество.

Според либертарианската теория за здравеопазването проб-
лемите му трябва да се решават от гражданското общество. Нацио-
налното здравно осигуряване навсякъде по света означава според
либертарианците разпределяне от страна на бюрокрацията, която е
много по-далече от предпочитанията на потребителя, отколкото би
бил контрольорът на фирмата по медицинските грижи. Проблемите
могат да се решат, като се върне контролът над здравеопазването в
ръцете на пациентите. Индивидуалните потребители трябва да
имат възможност да решават колко здравеопазване, или здравни
застраховки, искат да купят. И тук начинът да се реализира това, е
да се създадат частни здравноосигурителни фондове с добровол-
ното участие на пациентите с необлагаеми медицински спестовни
сметки. Либертарианците предлагат проект, наречен „Правото на
пациента“, който ще възстанови правото на избор на услуга от пот-
ребителя и ще наложи потребителския контрол върху разходите в
здравния бизнес.

Либертарианската позиция за образованието включва преди
всичко разбирането, че то не е само процес, чрез който предаваме
познанието, но и чрез който възпитаваме ценностите, които са жиз-
неноважни за нашата цивилизация. Ето защо либертарианците ис-
кат да отнемат образованието от бюрократичната държава и да го
направят наистина съответстващо на нуждите на децата, семейст-
вото и обществото. Частната образователна система при конкурен-
цията на свободния пазар, с непосредствената помощ, участие и
контрол от страна на родителите и гражданските структури много
по-добре би могла да изпълни тази задача.

На грижите на гражданското общество либертарианците оста-
вят и проблемите на околната среда въпреки традиционното убеж-
дение, че това е задължение на държавата. Според тях институции-
те на частната собственост, децентрализираното вземане на реше-
ния, общото право и строгата отговорност биха довели до по-добри
решения, които ще отразяват реалните разходи и ползи за качест-
вото на околната среда. Един от най-сериозните проблеми пред
опазването на околната среда е „трагедията на общото ползване“.
Когато ресурсите са „притежавани“ от всички, никой не носи отго-
ворност за тяхното поддържане и екологично използване. Либерта-
рианското виждане за опазването на околната среда предлага ня-
колко принципни промени на досегашната политика: 1) разнообра-
зие на подходите и конкурентни системи за опазване на околната
среда; 2) приватизация на общите имоти; 3) преобладаващо реша-
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ване на екологичните проблеми на местно ниво, децентрализирано;
4) налагане на индивидуална отговорност на замърсителите на
околната среда; и 5) по-малко държава означава, че самата тя ще
престане да замърсява и да допуска екологични щети.

Повечето проблеми на съвременното общество либертариан-
ството свързва с провала на политическото общество в опита му да
създаде икономически растеж и благоденствие чрез социалната
държава, като премахне гражданското общество и въвлече индиви-
дите в една по-голяма общностна кауза.
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НУЖДАЯТ ЛИ СЕ БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ
ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО

НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

доц. д-р Атанас Ташев

Идеята за създаването на единна Европа, основана на мир,
разбирателство, справедливост и взаимно приемливи и взаимно
изгодни принципи за съществуване и развитие, е велика, епохална и
грандиозна в европейската, а и в световната история. Раждането на
Европейския съюз (ЕС) е уникален световен проект, реално осъ-
ществяван на границата между двадесетия и двадесет и първия
век. Реализацията на проекта вече дава своите плодове и поражда
глобални положителни политически, икономически и социални пос-
ледици. Налице е политически, икономически и валутен съюз, в кой-
то протича и динамичен процес на конвергенция на икономиките на
членуващите страни.

С раждането и развитието на ЕС на границата между двата
века се роди и идеята за реинженеринга на бизнеса и на бизнес
процесите като нова парадигма и нова философия за преструктури-
ране и обновление на организациите и компаниите, формиращи
икономическото и социалното пространство в обединена Европа

1
.

Реинженерингът на бизнес процесите е едно от най-
вълнуващите постижения в областта на съвременния мениджмънт
през последните десет години. Върлите защитници на реинжене-
ринга на бизнеса (РБ) и на бизнес процесите (РБП) го свързват мно-
го тясно както с появата на нови парадигми за същността и фило-
софията на съвременните организации, функциониращи през пери-
ода на прехода на света между двете столетия, така и с раждането
на ново мислене и нови концепции в съвременния бизнес и мени-
джмънт. Концепцията на реинженеринга бе ентусиазирано възприе-
та през 90-те години на миналия век вероятно и поради редица важ-
ни бизнес неуспехи. Европейските и американските фирми загубиха
съперничеството с японските си конкуренти в редица ключови об-
ласти, включително и във финансовите услуги. Внедряването на
информационните технологии не подпомогна съществено за нама-
ляването на разходите за издръжка, дори в някои фирми ги увеличи.
Много програми за промяна като Тотално управление на качеството
(ТУК), на ефективността и други подобни не доведоха повсеместно
до очакваните резултати. Продължителната рецесия и икономичес-
ката стагнация стимулират и стартират търсенията на обещаващи

                                                

1
 Hammer, M. and J. Champy. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business

Revolution, N.Y.: Harper Collins, 1993.
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подходи и методи за радикални промени сред висшите мениджъри в
условията на бързи, динамични, турбулентни и непредсказуеми
промени в бизнес средата и на безжалостна конкуренция. Каквито и
да са причините за неговото възникване, практиката показва, че ре-
инженерингът със сигурност има огромен потенциал за преобразу-
ване и промяна към по-добро и ще остане още дълго като съвреме-
нен мениджърски метод за обновление и преструктуриране на биз-
неса.

От САЩ и Канада през Великобритания, Европа и Русия до
Япония, Китай и редица други страни по света реинженерингът се
разпространява изключително бързо във всички области на бизнеса
и в сфери като здравеопазването, нестопанската дейност, държав-
ното управление и военнопромишления комплекс.

РБП се прилага при необходимост от кардинални, радикални
съществени трансформации и подобрения – ситуация в която се
намират много организации, предприятия и компании в България
през последните години на трансформация от планова към пазарна
стопанска система. Актуалността на тези проблеми нараства и ще
нараства непрекъснато с приближаване на момента на присъединя-
ване на нашата страна към Европейския съюз и включването ни в
единното европейско бизнес пространство.

Най-ефективно, най-ефикасно и резултатно РБ и РБП се осъ-
ществява в компании, намиращи се в състояние на криза. Това със-
тояние може да се изрази в неадекватен за пазарните условия ме-
ниджмънт, неконкурентност по отношение на продуктите, процесите
и издръжката, влошаване на икономическите и финансовите показа-
тели, масов отлив на потребители от продуктите на компанията, ма-
сово напускане на персонала или на най-ценните ключови кадри и
т.н. В нашата страна тази ситуация в различна степен е характерна
за държавните и приватизиращите се предприятия в различни от-
расли. Кризисната ситуация се усложнява от съкращаването на
традиционните пазари както на стоки, така и на суровини, от липса-
та на съответни пазарни структури и процедури, от ниското равнище
на финансовия мениджмънт и др.

Целесъобразно, ефективно, ефикасно и далновидно е прило-
жението на РБ и РБП и когато текущото положение е добро, но
прогнозите за бъдещето са неблагоприятни за компанията по отно-
шение на конкурентоспособност, доходност, равнище на разходи,
пазарно търсене, клиентска база и т.н. В това състояние се намират
много новосъздадени през последните години компании, а и компа-
нии, за които се спират дотациите или излизат на европейските и
международните пазари.

РБ и РБП е мощно средство и за завоюване на първенства,
запазване и/или завоюване на лидерски позиции и удържане на
върховенството в бизнеса чрез създаване на уникални конкурентни
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предимства спрямо конкурентите. РБ и РБП при тези компании ге-
нерират непознати до момента уникални перспективни модели на
бизнеса, в които са заложени основите на предприемаческа форму-
ла с мощен иновационен стратегически преобразувателен потенци-
ал.

В зависимост от ситуацията и целите, за които се прилага, ре-
инженерингът бива два вида: кризисен реинженеринг и реинжене-
ринг на съзиданието и развитието.

Кризисният реинженеринг е най-актуален за българските
компании в момента, тъй като пред много от тях стоят проблемите
на живот и на смърт в бизнеса. Ефектът от приложението на РБП е
най-голям при компании, създадени в плановата система, които са с
овехтял, физически и морално остарял и изчерпан бизнес потенци-
ал за формиращата се в началото на новия век пазарна стопанска
система.

Реинженерингът на развитието се прилага в компании, които
са в зрелост, очакват ги застойни явления, загубили са виталността
и динамиката на развитието си и се влачат по следите на конкурен-
тите.

Главният преобразователен потенциал на РБ и РБП се състои
в това, да служи като основен фактор за успешното и стабилно раз-
витие, като фундамент на антикризисния мениджмънт. Едно от най-
големите достойнства на реинженеринга е способността му да
съдейства за бързи изменения в бизнеса, осигуряващи възможност
не само да се съхрани мястото на пазара, но и в кратки срокове да
се получи положителен прелом в дейността, да се осигури стабилно
финансово положение и да се постигне висок обществен имидж.

Но както всяко сложно мениджърско дело и при реинженерин-
га съществува риск от неуспех и от генериране на нереалистични
очаквания за бърз успех. Реорганизирането и преструктурирането
чрез редизайн на бизнеса не може да доведе автоматично до осъ-
ществяване на желаните цели и успехи. Понякога проектите по РБП
могат да се проточат дълго, да отнемат много време, да засегнат
различни интереси и да са много скъпи. Дори при недобро дефини-
ране, оповестяване и мениджиране те могат да доведат до незаин-
тересованост, отчуждаване и дори отчайване на персонала и до на-
кърняване на репутацията на компанията в очите на клиенти, дос-
тавчици, персонал и общественост. Затова както всяка съдбовна и
важна корпоративна дейност, свързана с кардинална промяна, и
реинженерингът трябва да се схваща и разглежда много сериозно в
контекста на цялостната стратегия на компанията от най-високо ме-
ниджмънтско равнище като най-важна стратегическа дейност. Ре-
инженерингът на процесите бе възприет от много мениджъри във
всички страни и области както в производствената, така и в непро-

5.
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изводствената сфера като основа за радикални фундаментални
промени.

Най-точно и пълно дефинира реинженеринга Майкъл Хамър в
своята книга „Да подложим фирмата на реинженеринг: Ма-
нифест за революция в работата ù“2

 като „фундаментално
преосмисляне и радикално препроектиране на бизнес процесите
за достигане на резки скокообразни подобрения на решаващите
съвременни показатели на дейността на компаниите като
стойност, качество, сервиз и време“.

Това определение съдържа четири ключови термина: фун-
даментален, радикален, скокообразен и процес. Първоначално М.
Хамър смята, че най-важен от тях е терминът радикален. Обаче
понастоящем повечето от специалистите или експертите в областта
на РБ и РБП приемат, че най-важен е терминът процес, тъй като
при реинженеринга сърцевина на мениджмънта на бизнеса е мени-
джмънтът на процесите и тяхната радикална трансформация, пре-
образуване и обновяване водят до огромни стопански ефекти и но-
сят добавена стойност.

Ключовият термин фундаментален е свързан с разкриване и
преосмисляне на предпоставките, правилата и предположенията,
залегнали в основата на съществуващия бизнес. РБП започва с де-
финирането и търсенето на отговор на основополагащи фундамен-
тални въпроси като: Какво прави компанията?, Как го прави?, Какво
трябва да прави? и др. подобни.

Ключовият термин радикален означава препроектиране на
бизнеса, засягащо в дълбочина неговите корени, сърцевина и същ-
ност. За да бъде радикален, реинженерингът изобретява отново из
основи бизнеса, а не го подобрява повърхностно или модернизира
на части и последователно.

Ключовият термин скокообразен, или рязък, означава рево-
люционен скок в положителна посока на дейността, характеризира-
ща се с показатели като стойност, качество, обслужване и време.
При това рязкото подобрение на показателите на дейността, както
казва М. Хамър, не е с проценти, а с пъти.

Ключовият термин процес, или бизнес процес, е централен,
тъй като е свързан със същността, сърцевината и фундамента на
трансформацията. Процесът се дефинира като съществено под-
реждане и осъществяване на трудовите и стопанските дейности във
времето и пространството с начало, край и ясно очертани входове,
изходи и структура на действия. Предназначението на всеки бизнес
процес се състои в предоставянето на клиента на желаната и удов-

                                                

2
 Вж. повече подробности във: Ташев, А. Реинженеринг. ТУ – София, филиал Пловдив,

2003.
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летворяваща го напълно стока или услуга в желаното количество,
качество, време и място.

Майкъл Хамър, откривателят на термина реинженеринг, обя-
ви РБ като революция в бизнеса, която ознаменува прехода от
стари фундаментални принципи за изграждане на компании, гос-
подствали много столетия – още от времето на Адам Смит до пре-
хода между второто и третото хилядолетие, към нови принципи,
свързани с превръщането на проучването, прогнозирането, проек-
тирането, конструирането, дизайна и мениджирането на бизнеса в
инженерна дейност. В основата на тази революция се намират както
системният подход и свързаните с него инженерингови подходи към
процесите, явленията и бизнеса, така и най-вече съвременните дос-
тижения в областта на информационните и комуникационните тех-
нологии и компютърната техника с тяхната рожба – мениджмънтски-
те информационни системи. Принципно нов е и подходът за реди-
зайн на бизнес системите. Столетия са прилагани съществуващите
традиционни методи за проектиране и създаване на компании чрез
разделяне на сложните работи и дейности на основата на ефектив-
ността, пораждана и подхранвана както от специализацията, така и
от икономията от мащаба. При дефинирането, проектирането, изг-
раждането и осъществяването на производствените системи тези
методи предопределят и поставят акцента главно върху техните
функционални граници. Функционалното декомпозиране на органи-
зациите доведе до неефикасно и неефективно управление особе-
но на сложните и комплицирани бизнес процеси, които пресичат
функционалните граници, застъпват, припокриват и обединяват ня-
колко функционални области и обхващат различни подразделения.
Особено това се наблюдава в сферата на финансовите, банковите,
административните и други услуги.

Функционалното изграждане, образно представено с конуса
на Шенон, в средни и особено в големи по размери компании се
гради както на вертикални йерархични структури, така и на хоризон-
тални и радиални функционални структури. Те имат конусообразна
структура с много управленски йерархични равнища, функционална
структура, голяма численост на управленския персонал, големи
размери, дълги управленски вериги, тромави са и не отговарят на
съвременния динамичен, турбулентен и бързо изменящ се свят на
бизнеса.

Новите реинженерингови организационно-мениджмънтски
форми и структури се изграждат върху процесите, екипите,
групите, колективите и мрежите в плоски и хоризонтални струк-
тури, а не във вертикално ориентирани структури. В тази насо-
ка новите информационни и комуникационни технологии улес-
няват развитието им и предлагат нови, неподозирани до сега
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възможности както за подобряване на качеството на менидж-
мънта, така и за снижаване на разходите.

През последните години се родиха много и най-разнообразни
подходи и методи главно за непрекъснати подобрения като тотално
управление на качеството, кайзен в Япония, кръжоци по качеството,
кръжоци по ефективността и т.н. Сравнението на реинженеринга на
процесите с непрекъснатото подобрение, или на японски – кайзен,
показва сериозни разлики.

Фундаменталната разлика се състои в това, че реинженерин-
гът е насочен към радикална промяна, която засяга основите на
процесите, а и основите на компанията. В резултат на това РБП е
разрушителен и е свързан с повишен риск, което налага по-
подробно, по-задълбочено предварително обмисляне и планиране,
всестранен анализ, своевременно стартиране и оптимално управ-
ление на трансформацията от най-високо мениджърско равнище.
Тъй като РБП цели фундаментална, а и радикална промяна в сър-
цевината на процесите, засягаща тотално цялата компания, то по
призвание само топмениджмънтът може да е инициатор, водач, а и
главна движеща сила на промените. Затова РБ и РБП се стартира
от висшия първи мениджър и се провежда в компанията от горе на
долу. Резултатите от РБП не се ограничават само до редукция на
разходите, но също така имат отношение и към подобряване на об-
служването на клиентите и на качеството, съкращаване на стопанс-
ките цикли, повишаване на производителността на труда, ефектив-
ността и ефикасността на компанията. Много често след реинжене-
ринга се постигат и цели като подобряване на мониторинга и конт-
рола, постигане на съгласуваност, удовлетвореност и синхрон в ра-
ботата, намаляване на риска, подобряване на безопасността, изди-
гане на имиджа и др.

След като решението за провеждане на РБ бъде взето и се
определи проектният екип и кой ще финансира проекта, интересът
се насочва към основните подходи, техники, методи и средства за
реинженеринг, или към реинженеринговия инструментариум.

Реинженеринговият инструментариум обхваща огромно
множество от традиционни и нови съвременни методи, средства и
техники за анализ, изследване, изучаване, изобразяване, описание,
синтез, прогнозиране, програмиране, планиране, проектиране и кон-
струиране на бизнес системи. Поточните, технологичните, процес-
ните и маршрутните схеми и карти се използват навсякъде при про-
ектирането на бизнес системи. Схематизирането на процесите е в
основата както на изучаването им, така и на проектирането им. Съ-
ществува обаче огромно, непрекъснато нарастващо разнообразие
от техники за усъвършенстване на бизнес процесите, обогатяващи
инженеринговия и реинженеринговия инструментариум. Всеобщи
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перспективни средства за изучаване на изпълнението на процесите
са еталонизирането, картографирането и бенчмаркингът.

Еталонизирането обикновено се разбира като копиране на
идеи от фирми еталони (конкуренти, партньори, водещи фирми). Не
е тайна, че в голяма степен Японското чудо бе изградено и постиг-
нато благодарение на еталонизирането. Като техника то отдавна
широко се прилага за управление на качеството, но е и изключител-
но ценна при реинженеринга на бизнес процесите, където се изпол-
зва много по-широко и по-всестранно. Еталонизирането стана тра-
диционна, популярна практика в производствените отрасли като ав-
томобилостроене, електроника и компютъростроене и навлиза все
повече в останалите отрасли на материалното производство, и осо-
бено в обслужващата сфера и услугите. То не се ограничава само
до сравняването с конкурентните бизнес процеси. Нови области за
успешно практическо приложение на еталонизирането са подтикът,
подсказването за разкриване на нови бизнес дейности и създаване-
то на еталони за тяхната реалистична оценка, разработването на
общи стратегии и на нови продукти и нови процеси.

Съществуват най-различни разновидности на еталонизиране-
то, като най-разпространени са сравненията на продукти, изделия и
процеси. Сравняването на продукти или изделия е известно и като
форма на реверсивен инженеринг. Реверсивният инженеринг е
най-простият тип сравнителен подход при проучването на конкурен-
тни продукти или изделия, за да се разкрият новостите – новите
елементи, новите процеси и техники, които се използват. Той има
характер на разучаване, разузнаване, промишлен и непромишлен
шпионаж, но години наред е най-широко използваната техника.
Японските и много други автомобилостроители са разглобявали и
продължават да разглобяват различни нови европейски и амери-
кански модели автомобили, за да изучат подробно тяхната конст-
рукция, да се запознаят с технологията, дизайна, проектирането,
изработването, използването, експлоатацията, сервиза и съхране-
нието. Внимателният, подробен и систематичен процес на разчле-
няване, разглобяване, изпитване, анализиране и изследване дава
възможност да се събере информация, познание и да се натрупа
опит в бизнеса.

Добре планираното и цялостно проведено еталонизиране мо-
же да бъде мощно средство за стимулиране и насърчаване на про-
мените в компанията и да даде мощен импулс на реинженеринговия
проект. Редица фирми не са наясно как се отнасят техните процеси
спрямо тези на конкуренцията в отрасъла. Единствената информа-
ция за конкурентите остава да бъдат макросъотношенията и раз-
ходните стойности по данни, публикувани в годишните отчети, док-
лади или статии.
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Еталонизирането може да бъде направено по-задълбочено и
по-пълно чрез екстраполация на съществуващите тенденции от ми-
налото през настоящето към бъдещето. Разкриването на прогнозни-
те функции за процеса както във времето, така и в зависимост от
производствения капацитет на фирмите разкрива богати възмож-
ности за всестранни сравнения, извеждане на динамични еталонни
норми, нормативи и ориентири за бъдещи пилотни компании пионе-
ри. Всичко това взривява ентусиазма за спешно провеждане на
РБП, за постигане на конкурентоспособност, ефективност и ефикас-
ност.

Картографирането на процесите е фаза от процесния реин-
женеринг, свързана с подробно изучаване на съществуващия про-
цес и неговото визуализиране и графическо изобразяване, преди да
се пристъпи към какъвто и да е вид подобрение. Компаниите, които
прескачат или подценяват тази фаза на процесния реинженеринг,
могат да се окажат пред огромен риск особено когато процесите са
сложни, комплицирани, взаимно свързани, динамично изменящи се,
а грешките и неточностите водят до големи загуби. В този смисъл:

1) Картографирането на процеса обикновено се осъществява
в ранните етапи на реинженеринговия процес, което дава възмож-
ност да се предвиди и минимизира или предотврати рискът, преди
да се ангажират много ресурси. Чрез картографирането на процеси-
те се изясняват естеството и обхватът на проектните дейности, не-
обходими за РБП. При това мениджърите на проекта за РБП трябва
да разработят планове, които да покажат обхвата на бъдещите
дейности, трайността на резултатите, контролните планове и точки
(Milestone plan), реперните пунктове при изпълнението на проекта,
очакваните резултати, необходимите ресурси и проектната ефек-
тивност.

2) Картографирането на процесите дава възможност да се
разкрият типични проблеми, свързани със заобикаляне, противо-
поставяне, разединяване и свръхбюрокрация. Когато един от стади-
ите на даден процес не функционира добре, персоналът често на-
мира начин за заобикалянето му. Когато връзките между отделите
са нарушени или липсват, това води до разединяване. Свръхбюрок-
рация може да се развие, когато решението на даден проблем не
може да бъде взето на съответното йерархично равнище. Така се
създават условия за свръхзабавяния, излишни разходи и свръхбю-
рокрация.

3) Картографирането на процесите може да съдейства и за
разкриване и установяване на благоприятни възможности за усъ-
вършенстване чрез РБП. То спомага за правилното всестранно раз-
биране, за задълбочения същностен анализ на съществуващата
ситуация и за поощряване на креативни иновационни идеи.
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4) Картографирането на процесите осигурява актуални данни
за разходите, продължителността на цикъла, времето за обработка,
нормите и нормативите и други подобни. Еталонизирането има мно-
го по-големи шансове за успех, когато се изгражда на задълбочено
картографиране. Плюс това картографирането на процесите е стар-
товата площадка за проектирането на нов процес и основа за раз-
работване на план за промяна, а общите задачи по картографира-
нето на процесите дават отлична възможност за сработване и адап-
тиране на проектния екип, за натрупване на опит и установяване на
общ единен разбираем език.

От такава гледна точка бенчмаркингът (Benchmarking)
*
 озна-

чава оценка на равнището, анализ на превъзходството, контролна
задача, контролно сравнение и атестация. Той е функция на реин-
женеринга, маркетинга и мениджмънта. Най-широкото му разбиране
е като метод за анализ на превъзходството и/или метод за оценка
на конкурентните предимства на партньори и конкуренти в еднакви
или сродни отрасли с цел изучаване и използване на най-доброто.
Той е продължение, доразвитие и връх на еталонизирането.

Бенчмаркингът е методически подход, който все по-често се
използва при РБП особено като средство за визуализиране и осъз-
наване на визията, на образа, на превъзходството и функционира-
нето на новопроектираната компания. При това се прави съпоставка
и сравнение на проектираната компания с най-добрите компании и
се анализират резултатите с цел установяване на успешното пози-
циониране спрямо водещите компании или конкурентите. Изисква-
нето при избора на базовите компании е те да ползват аналогични
процеси независимо от бранша, в който работят.

Бенчмаркингът се осъществява в рамките на анализа на кон-
куренцията, но той е по-подробен, по-детайлизиран и по-
формализиран. Той не е епизодичен, а постоянен процес, насочен
не само към съответствие с конкурентите, догонване и настигане, а
към превъзходство и победа над тях.

Анализът на превъзходството и оценката на равнището
(нивото) имат формата на атестация или контролно сравнение, като
се използват следните методи:

                                                

*
 Прието е да се смята, че родината на бенчмаркинга е САЩ, но историята свидетелства,
че понятието е използвано по-рано в Япония. Бенчмаркингът е свързан с японския тер-
мин „dantotsu“, който означава „усилие, безпокойство, желание на лидера да стане пре-
възходен, най-добър лидер“. Принципът, заложен като философия в бенчмаркинга, е
осигуряване на промяна в състоянието на компанията „от добро към по-добро, към най-
добро“. Прилагайки този принцип в своята дейност, много компании от САЩ, Европа,
Япония и редица други страни си възвръщат репутацията, завоюват лидерски позиции и
стават пионери в своята област.
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1. Метод образцова практика (ОП). При него се сравняват
параметри и показатели, характеризиращи работата на различни
подразделения в една и съща компания.

2. Метод относителна позиция по разходи (издръжка)
(ОПИ). При този метод се изчисляват специфични показатели, като
например специфични разходи на един лев приходи, отделно за
всеки икономически елемент в структурата на себестойността или
разходите в компанията и аналогично за конкурентите.

3. Метод образцова практика на партньора (ОПП). Този
метод е аналогичен на метода „образцова практика“, но се анализи-
ра превъзходството и се оценяват конкурентните предимства спря-
мо партньори и конкуренти.

Трябва да се изтъкне, че бенчмаркингът не е еднократна
дейност, а следва да бъде формално регламентиран в компанията
като регулярна мениджмънтска функция. Това произтича от факта,
че както методите, така и структурите, персоналът и процесите се
променят постоянно. Днешните челни постижения утре са стандарт
или дори са изостанали. Затова е необходимо да се държи пулсът
на времето и да се проверява непрекъснато силата на най-добрите
постижения. Бенчмаркингът е необходим като компас в бизнеса при
реинженеринга на бизнес процесите, а след РБП – като маяк ориен-
тир за непрекъснати подобрения на бизнеса. Той води до създава-
нето на обучаваща се компания и лежи в основата както на колек-
тивния, така и на индивидуалния успех. Тези аспекти на развитието
се явяват носители на нова корпоративна култура в обучаваща се
компания.

Сегашният свят в началото на ХХІ век е много по-различен от
предишния през ХХ век. Мениджърите водят бизнеса в период на
епохални и глобални промени.

През периода от време между двете столетия се родиха мощ-
ни сили, които както поотделно, така и в съвкупност оказват и ще
оказват в бъдеще все по-голямо влияние върху бизнеса и перспек-
тивите за неговото развитие. Тези мощни сили са свързани с
клиентите, конкурентите и характера на промените.

Първата сила е свързана с клиентите и клиентската база.
До края на ХХ век при развита индустриална икономика доми-

нираха производителите и доставчиците, диктувайки своите условия
за бизнес над клиентите и потребителите.

Но през последните години на прехода между XX и XXI век
производителите и доставчиците загубват своето господство над
клиентите. С всеки изминал ден в условията на изобилие от стоки и
услуги клиентите стават все по-независими, все по-свободни, все
по-информирани, все по-капризни и се ориентират към компании,
които им предлагат трайно и перспективно по-изгодни условия. Това
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се наблюдава на пазарите на най-различна техника, стопански сто-
ки, финансови, банкови, консултантски и други услуги.

Днес корпоративните клиенти дори сами диктуват условията
на своите доставчици – цените, които са готови да заплатят, равни-
щето на качеството, което им е нужно, и дори мястото и времето,
където и когато са готови да получат благата. Производители и дос-
тавчици, неоправдаващи тези техни очаквания, минават в групата
на бивши доставчици.

Топмениджърите на водещи компании са стреснати от своите
независими и взискателни клиенти. С всеки изминал ден те осъзна-
ват, че силата на клиентите расте с прехода към клиентската ико-
номика.

Кои са източниците на клиентската сила?
Раждането на клиентската икономика е резултат на едновре-

менното действие на няколко тенденции.
Първата тенденция е свързана с ликвидирането на дефици-

та и пренасищането на пазара, когато предлагането превишава
търсенето. Тази ситуация е характерна след 80-те и 90-те години на
ХХ век. Основните причини за изобилието на стоки и услуги са в
развитието на техниката и технологиите, което доведе както до ог-
ромно повишаване на производителността и ефективността на про-
изводството в много отрасли, така и до снижаване на бариерите за
проникване в тях. На тази основа се разширяват и самите компании.
Глобализацията и интернационализацията на пазарите само усил-
ват тази тенденция, тъй като за едни и същи клиенти започват да се
борят все повече конкуриращи се компании. Изобилието от предло-
жения към клиента го издига и поставя в привилегировано положе-
ние. Клиентът вече не търси дефицитна стока. С всеки изминал ден
все по-дефицитни стават клиентите и потребителите.

Втората тенденция е свързана с нарастването на взиска-
телността, придирчивостта и информираността на клиентите. Пра-
вото на избор винаги е принадлежало на клиента, но само на тео-
рия. Поради дефицит на информация и други ресурси практически
то се е реализирало частично и епизодично. Съвременните инфор-
мационни и комуникационни технологии позволяват както да се на-
мират и анализират конкурентните продукти и услуги, така и да се
прави желан избор с отчитане на всички обстоятелства. Сега клиен-
тите мотивирано търсят и сравняват алтернативите, избирайки ра-
ционалните и оптималните варианти за покупка.

Третата тенденция е свързана с бързото преминаване на
много от стоките и услугите в категорията на масовото производство
и масовия пласмент, което също усилва позицията на клиентите.
Бързото развитие и ускореното внедряване на новите технологии
снемат производствените бариери, ликвидират съществените раз-
личия между стоките и услугите на различните производители и

6.
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доставчици. Всичко това съкращава както иновационния, така и
жизнения цикъл на стоките поради бързото морално остаряване или
копиране от конкурентите.

Съвкупността от тези тенденции трансформира икономиката,
в която дълго време правилата се определяха от производителите и
доставчиците, в нова икономика, доминирана от клиентите.

Тенденциите, които пораждат клиентската икономика, набират
сила. Нараства глобалната конкуренция, компаниите поддържат ре-
зервни мощности и се стремят да бъдат в зоната на масовия плас-
мент, информирайки все повече и по-пълно клиентската аудитория.

Преходът към клиентска икономика поставя мениджърите
пред сериозни изпитания, свързани с търсене на нови методи за
водене на бизнеса. В тази връзка през 80-те и 90-те години на ХХ
век са разработени и внедрени редица нововъведения като:

– управление на снабдяването и логистиката по принципа JIT
(Just In Time) „точно навреме“;

– комплексно управление на качеството по метода шест сигма
„six sigma“;

– целеви работни екипи от разнородни специалисти;
– портфейлно управление на иновациите;
– непрестанен контрол при разработване на нови изделия;
– интеграция на снабдителните, производствените и пласмен-

тните вериги и съгласувано управление на запасите;
– възнаграждение в зависимост от резултатите;
– партньорски отношения между производители, дистрибуто-

ри, контрагенти клиенти и доставчици;
– разработване на системи от балансирани показатели, отра-

зяващи и измерващи прираста на икономическите ценности на сто-
ките и услугите;

– реинженеринг на бизнес процесите;
– реинженеринг на бизнес системите и много други.
Голяма част от тези иновации са внедрени най-напред в от-

раслите, изпитващи най-напред влиянието на клиентската икономи-
ка, – автомобилостроенето, електрониката и компютъростроенето.
Понастоящем и тези нововъведения се разпространяват повсемес-
тно.

Мениджърските иновации, родени на границата между двете
столетия, са впечатляващи като начало. Но зараждащата се клиен-
тска икономика поставя на пиедестала клиента, който по природа
постоянно иска повече:

– блага и ценности за същите пари;
– новости всеки ден;
– разнообразие и качество на стоки и услуги;
– от всичко, и то тук, сега, веднага.
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Раждането на тези нови правила е в самото начало. Вчераш-
ните новости днес са норма, а утре са остарели, демодирани и не-
желани.

Компаниите чувстват всевластието на клиента и тези, които не
успеят да го спечелят и задържат, ще се окажат никому ненужни.

Развихрилата се революция в мениджмънта изисква адапта-
ция на всички аспекти на бизнеса към условията на всевластие на
клиента в зараждащата се епоха на клиентски потребителски сис-
теми.

Преходът към клиентска икономика налага по необходимост
преустройване на всички снабдителски, производствени, пласмент-
ни и мениджмънтски аспекти на работа в компанията с отчитане на
доминиращото положение на клиента, а в перспектива – и с негово-
то всевластие.

Революцията в мениджмънта и бизнеса, започнала през 80-те
и 90-те години на ХХ век в напредналите страни, е само началото на
епохални промени, свързани с адаптация на всички аспекти на биз-
неса към условията на всевластието на клиента.

В условията на т.нар. „клиентска икономика“ лесното, удобно и
приятно водене на взаимоотношенията с клиентите не е въпрос на
избор, а задължително условие за успех в бизнеса. Отминаха вре-
мената, в които ролята на компанията се състоеше в това, да про-
изведе и продаде продукта, а ролята на клиента – да го получи и
заплати. Днешният взискателен, компетентен и силен клиент не же-
лае да се приспособява нито към продуктите на вашата фирма, ни-
то към начина, по който водите бизнеса. Днес вие и вашата компа-
ния съществува, за да решава проблемите на клиента.

Подобряването на взаимоотношенията с клиентите са свърза-
ни с преодоляването на трудностите при воденето на деловите ра-
боти.

Формирането на подразделения за обслужване на клиенти –
фронтофис, бекофис и мидълофис, е първата стъпка за преодо-
ляването на трудностите. По този начин компанията дава възмож-
ност на клиента да получи пълна, точна, лесна и навременна ин-
формация от един източник.

Както сегментирането на пазара има голямо значение при
разработването на нови продукти и тяхното позициониране, така
изключително голямо значение за индивидуализираното подобря-
ване на взаимоотношенията с клиентите има диференцирането на
клиентската база. Различен подход е необходим към различните
клиенти. Диференцирането на клиентската база може да се извър-
ши по различни признаци:

– размер и значимост на клиента;
– демографски признаци (възраст, пол, статут, семейно поло-

жение и т.н.);
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– доходност на клиента;
– сигурност на клиента;
– привързаност на клиента и т.н.
Изключително важно е предугаждането, изпреварването,

предвиждането и прогнозирането на потребността на клиента. Това
дава възможност да се подготвим предварително за въпросите, же-
ланията, вижданията и очакванията на клиента и да сме готови да
ги уловим и удовлетворим.

Съвременните компютърни и комуникационни технологии оси-
гуряват на клиента възможност за безпрепятствени връзки и богати
взаимоотношения с желаната компания.

Сведенията за клиентите преди се съхраняваха на хартия, а
уникалността на взаимоотношенията – в главите на отделни сът-
рудници. При преминаване на друга длъжност, пенсиониране или
напускане голяма част от специфичната и уникална информация за
отделните клиенти се губи, което нанася щети както за компанията,
така и за клиента.

Може да звучи парадоксално, но един от начините за подоб-
ряване на взаимоотношенията с клиентите е чрез предоставяне на
възможност както за получаване на по-добра, по-пълна и по-богата
информация, а и знания и умения за продукта и за сделката, така и
по-пълно участие в нея чрез различните форми на самообслужва-
не при подготовката, продажбата, обновяването, модернизацията,
обслужването и ликвидацията на продукта и изделието.

При това самообслужването е свързано със самостоятелно
оформяне на заявката и следене на нейното изпълнение и приема-
не, а и с трупане на знания, опит и умения.

Подобряването на взаимоотношенията с клиентите е невъз-
можно без дефиниране на показатели, важни за клиентите, и тяхно-
то следене и подобряване. За целта е необходимо да се определи
кое за клиента в важно и колко е важно. Например намаляването
само на производствения цикъл или на времето за разглеждане на
заявката за заем не е достатъчно, а трябва да се намали периодът
на придобиване на стоката или услугата от клиента, да се прецизи-
рат моментът и датата на придобиване, желани и удобни за клиен-
та.

Лесното осъществяване на взаимоотношенията с клиентите е
изгодно както за компанията, така и за нейните клиенти. То иконо-
мисва пари на клиента, които могат да подобрят неговото благосъс-
тояние, икономисва време, усилия, нерви и неприятности, правейки
го удовлетворен, възхитен, а защо не и по-щастлив.

Компанията също икономисва пари, когато клиентът работи
повече за нея. Прогнозирането на потребностите на клиентите изп-
реварващо подготвя компанията за бъдещето, насочвайки я както
към зоните на бъдещи потребности, приходи и печалби, така и към
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по-ефективно и целесъобразно използване на ресурсите. Единен
контактен център, формиран за обслужване на клиентите, канали-
зиране и урегулиране на взаимоотношенията, ориентира клиентите,
подобрява отношенията, като експедитивно отстранява проблемите,
пречките и недостатъците.

Втората сила е свързана с конкуренцията, която става все по-
интензивна, по-агресивна, по-непредсказуема, интернационална,
многообразна и тотална. Компаниите, конкуриращи се за пазарни
ниши, изменят неимоверно много и бързо облика на всеки пазар.
Еднакви стоки се продават на различни пазари на различни конку-
рентни основи. На едни пазари се продават на основата на ниски
цени, на втори – на базата на потребителски избор, на трети – на
основата на високо качество, на четвърти – на основата на пълно
сервизно обслужване в гаранционния и извънгаранционния срок.
Падането на търговските бариери води до непрекъснато навлизане
на нови компании в бизнеса, които силно го променят.

Третата сила са коренните и непрекъснати изменения в при-
родата и същността на промените. Нормалното състояние на съв-
ременния бизнес е измененията да са постоянни, всепроникващи и
тотални. Конкуренцията и клиентите са мощен двигател на проме-
ните. Те се наблюдават навсякъде и се осъществяват непрекъснато
във времето. Освен това непрекъснато нараства и скоростта на из-
мененията. В резултат на глобализацията на икономиката компани-
ите се сблъскват с непрекъснато увеличаваща се конкуренция, из-
лизаща на пазара с принципно нови стоки и услуги. Ускореният тех-
нически, технологически и социално-икономически прогрес способс-
тва за непрекъснати подобрения и иновации. Освен това съкраща-
ват се не само жизнените цикли на стоките и услугите, но и времето
за разработване на нови стоки и услуги, тяхното пазарно тестване
за овладяване на пазарните ниши и за задоволяване на потреби-
телските потребности.

Естественият извод от анализа на клиентите, конкурентите и
на коренните изменения е, че се създава нов свят за бизнеса и е
очевидно, че компании, проектирани и създадени за функциониране
в една стара вече пазарна бизнес среда, не могат успешно да се
използват, да работят и да се развиват в друга, задаваща се и раз-
ширяваща се бизнес среда. Изход от създалата се ситуация мени-
джърите на много водещи компании виждат в преструктурирането,
преустройването, трансформирането и обновлението на бизнеса
чрез реинженеринг.

Разбира се, реинженерингът на бизнеса като нов съвреме-
нен мениджмънтски метод има както положителни, така и отрица-
телни страни.

Положителните страни се изразяват в проектирането и съз-
даването на нова компания, която се намира в зоната на доходите и
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печалбите, която е по-жизнена, по-креативна, по-конкурентоспособ-
на и в която е заложен потенциалът на непрекъснато подобрение и
усъвършенстване. Производителността на основните ресурси и ка-
чеството рязко нарастват, разходите, себестойността и времето за
изпълнение на работите и циклите се снижават.

Производствените и мениджмънтските процеси са рационални
и оптимални, насочени към пълното и цялостно удовлетворяване на
клиентите и контрагентите. Клиентската база е стабилна и непре-
къснато се развива и разширява.

Персоналът е мотивиран, творчески ентусиазиран, информа-
ционно осигурен, кариерно ангажиран и чувства своята ценност,
значимост и отговорност в самостоятелните работни екипи по про-
цеси.

Отрицателните страни на реинженеринга са значителни. Ос-
новното обвинение на противниците на реинженеринга се изразява
в това, че той ражда безработица, променя статута и самочувствие-
то на съхранилите работното си място, понякога не довежда до же-
ланите резултати, съпроводен е със стрес, конфликти, разходи и
загуби.

Въпреки негативите като примери за възможностите на реин-
женеринга се посочват редица постижения на водещи фирми като
IBM Credit, SAS, IKEA и Kodak. Приложението на реинженеринга в
компания Аетна Лайф енд Кажуълти при обработка на рекламации-
те скъсява времето от две седмици до две минути. При това се реа-
лизират икономии от 100 млн. щатски долара. В нашата страна ре-
инженерингът навлиза ускорено и успешно най-напред в чуждест-
ранни финансови, производствени и други компании, локализирани
в България, и в смесени компании с чуждестранно участие.

Обобщавайки теоретичните изследвания, практическия опит,
резултатите и постиженията на редица фирми и водещи страни в
областта на РБ и РБП, може да се твърди, че реинженерингът е
нов радикален метод за редизайн на бизнеса, характеризиращ
се с отвореност, откритост и възприемчивост към прогресивни
изменения и резки промени, притежаващ огромен преобразова-
телен потенциал за преструктуриране и обновление на бизнеса,
от който спешно и наложително се нуждаят компаниите в Република
България след дълго проточилия се преход от планова към пазарна
стопанска система при присъединяването ни към ЕС.
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СТРУКТУРА НА ЕМИТИРАНИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ

ст. ас. Николай Атанасов

Под структура на емитирания дълг ще разбираме относител-
ните тегла на различните инструменти, използвани за неговото ком-
позиране. Основно тези инструменти бихме могли да разграничим в
две групи в зависимост от това дали те имат вторичен пазар, или
нямат такъв. Известно е, че през първите години на пазарните ре-
форми вътрешният държавен дълг се формира и управлява чрез
емисии на държавни ценни книжа (ДЦК). Основната част от ДЦК
имат вторичен пазар, т.е. те са свободно търгуеми активи между
всички икономически агенти, независимо дали са местни, или чуж-
дестранни, институционални или персонални. Като инструменти без
вторичен пазар можем да разглеждаме несекюритизираните, крат-
косрочни заеми, отпускани от централната банка на правителството
до определени лимити в рамките на бюджетните години.

Обект на настоящото изследване е дългът, възникнал по пътя
на емисия на ДЦК на вътрешния финансов пазар. Главната цел на
изследването е установяване на основните тенденции в промените
на структурата на дълга по отделни видове книжа. Това позволява
да се характеризира дълговата политика на правителствата в пери-
ода преди и след въвеждането на паричен съвет (изследването об-
хваща периода 1995–2005 г.).

Структура на инструментите в емитирания на вътрешния
пазар държавен дълг

За нуждите на изследването под такава структура ще разби-
раме относителните тегла на различните видове емитирани и непо-
гасени държавни ценни книжа в общия вътрешен дълг. Тук ще отк-
роим промените в задълженията на правителството към края на го-
дините от анализирания период. Ще видим, че в периода след въ-
веждането на паричен съвет се наблюдават съществени изменения
в структурата на емитираните инструменти.

В рамките на изследвания период на вътрешния пазар прави-
телствата са емитирали следните видове ДЦК: според лихвения ку-
пон – с фиксирани и плаващи лихвени ставки; според предназначе-
нието на емисията – книжа, емитирани за финансиране на бюджет-
ния дефицит, и книжа, емитирани за подкрепа на структурната ре-
форма; целеви емисии, предназначени за покупка само от физичес-
ки лица (спестовни инструменти).
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Основен интерес представляват книжата, респективно дългът,
емитиран за финансиране на бюджетния дефицит. Причините за
това са няколко:

Първо. Книжата за подкрепа на структурната реформа биват
емитирани еднократно или в определени траншове по силата на
закон. Тяхната емисия е продиктувана от нуждата от разрешаване
на конкретни стопански проблеми в рамките на определен период
от време. Наличието на книжа за структурната реформа е особеност
на националния финансов пазар. Най-общо чрез книжата за струк-
турната реформа държавата пое за своя сметка част от задължени-
ята на някои стопански субекти, в случая държавни предприятия.

От характеристиката на този тип инструменти следва изводът,
че тяхната емисия има откъслечен, нерегулярен характер. Те са ин-
струменти, пускането в обращение на които води до нарастване на
дълга на правителството в период на стопанска криза. Следовател-
но те са онази част на дълга, която не реагира на въвеждането на
паричен съвет с всичките последици за националното стопанство.

Второ. Делът на книжата, предназначени за покупка само от
физически лица (като такива разглеждаме т.нар. спестовни държав-
ни ценни книжа), имат особен режим на емитиране, който не позво-
лява в голяма степен провеждане на политика по управление на
задлъжнялостта. Тези книжа се емитират на „гише“. Пласират се от
определени банки, сключили за целта договори с Министерството
на финансите. Емисията на такива книжа е с продължителност две
седмици. Тъй като основен фактор, влияещ на обема на емитирани-
те целеви книжа, е интересът на физическите лица, то тяхната еми-
сия не е активно използван инструмент за управление на дълга. От
друга страна е необходимо да отбележим, че с тяхното използване
правителството не си поставя за цел да конкурира банковата систе-
ма в акумулирането на свободните средства на домакинствата.

Книжата със спестовно предназначение са познати от начало-
то на 1998 г., т.е. от периода след въвеждането на паричен съвет.
Те биват емитирани с предварително установени купонни ставки,
нарастващи с определена стъпка във всеки лихвен период (в случая
той е шестмесечен). Друг фактор освен особеностите на емисията,
който не позволява тяхното използване като инструмент за управ-
ление на дълга, е слабият интерес от страна на домакинствата. То-
ва са незначителни обеми в сравнение с общата сума на секюрити-
зирания дълг, емитиран на вътрешния пазар.

Тези разсъждения ни дават основание да акцентираме изс-
ледването върху дълга и книжата, емитирани за финансиране на
бюджетния дефицит. Ето защо за нуждите на настоящия анализ под
понятието дългова политика ще разбираме емисията и погасяване-
то на онази част от дълга (респективно ценни книжа), която е пред-
назначена за финансиране на бюджетния дефицит.
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Общата сума на анализирания дълг и задълженията по книжа,
предназначени за финансиране на дефицита, към края на всяка го-
дина за периода 1995–2005 г. имат следните стойности (Фиг. 1).

Промени в общата сума на дълга под формата на ДЦК,
емитирани на вътрешния пазар. В периода 1995–1997 г. е налице
тенденция, изразяваща се в рязко и стремително увеличаване на
размера на дълга, намиращ се под формата на непогасени към края
на всяка година ДЦК. Темпът на растеж е най-висок за 1997 г. (194
% спрямо предходната 1996 г.).

За годините 1995–1997 общият дълг нараства близо осем пъ-
ти. През първите няколко години след въвеждането на паричен съ-
вет се наблюдава рязко намаление на общия дълг (с около 37 %
през 2000 г. спрямо 1997 г.). През последните пет години обаче се
формира тенденция на увеличаване на общия дълг. Максимумът е
за последната 2005 г., когато наблюдаваме доближаване до абсо-
лютната му стойност за хиперинфлационната 1997 г.

Динамика на дълга под формата на ДЦК, емитирани за фи-
нансиране на бюджетния дефицит. Промените в размера на ос-
новния сегмент на дълга (за финансирането на дефицита) следват в
голяма степен динамиката на общия дълг. През периода 1995–1997
г. стойността на непогасените ДЦК за финансиране на дефицита
рязко расте. През 1998 и 1999 г. обаче този сегмент от държавния
дълг остава относително стабилен. Както се вижда на Фигура 1,
през годините от новото столетие неговата сума расте рязко. Наб-

Фиг. 1. Дълг по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар.

(изт. "Пазар на ДЦК", бр. 4, 2005 г.)
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людаваният абсолютен максимум е към края на 2005 г., когато за-
дълженията по емитирани ДЦК за финансиране на дефицита дости-
гат близо 2,4 млрд. лв.

Промени в сумата на дълга под формата на ДЦК, емитира-
ни в подкрепа на структурната реформа. През периода 1995–1999
г. стойността на непогасените ДЦК от този вид е по-голяма от тази
на емитираните за финансиране на дефицита (на Фигура 2 може да
се види изменението на дълга, чието предназначение е поемането
на необслужвани задължения на предприятия към банките). Рязкото
намаляване на размера на този сегмент на дълга се дължи на фак-
та, че в началото на новото столетие изтичат сроковете на много от
емисиите за подкрепа на структурната реформа (основно онези, по
реда на два закона – ЗДЗВС и ЗУНК).

Изводът е, че бремето на дълга за финансиране на процесите
по преструктуриране на икономиката в процеса на преход към па-
зарно стопанство има временен характер. От разположението на
кривите, представящи относителните тегла на двата елемента на
дълга, емитирани на вътрешния пазар, се вижда, че дълговото бре-
ме в бъдеще ще се дължи на книжата, чиято емисия е предназначе-
на за финансиране на бюджетния дефицит.

От това, което виждаме едновременно на Фигура 1 и 2, може
да се направи също така изводът, че през годините след 1997 на-
малението на общата сума на дълга се дължи на настъпвалите зна-

Фиг. 2.  Дълг по ДЦК, за структурната реформа.

(изт. "Пазар на ДЦК", бр. 4, 2005 г.)  
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чителни погашения по книжа за подкрепа на структурната реформа.
Едновременно с това обаче расте сумата на дълга за финансиране
на бюджетния дефицит. Стойността на общия дълг през 2005 г.,
почти достигащ нивото си от 1997 г., и разположението на кривите
на Фигура 1 ни позволяват да формулираме извода, че през перио-
да след въвеждане на паричен съвет се наблюдава постепенно
преструктуриране на дълга. Това преструктуриране е резултат от
излизането от обращение на книжата за подкрепа на структурната
реформа и „заменянето“ им от различни инструменти, емитирани за
финансиране на бюджетния дефицит, така че общата сума на дълга
в началото и в края на периода (1997–2005 г.) остава почти една и
съща. На Фигура 3 е сравнена динамиката на теглата на двата сег-
мента на дълга

1
. През 2000 г. вече в структурата на дълга преобла-

дават ДЦК, емитирани за финансиране на дефицита. С изтичането
на периода книжата за структурната реформа заемат все по-малък
дял от общия дълг.

Фиксирани срещу плаващи купонни ставки. Структурата на
дълга според книжата с различен тип купонни ставки също бележи
значителни промени. Основната наблюдавана тенденция намира
израз в отказа от емисия на книжа с плаващи ставки, базирани на
основния лихвен процент (ОЛП), и основно емитиране на инстру-
менти с постоянни купонни плащания. За оценка на тази промяна на

                                                

1
 Определянето на относителните дялове е от автора.

Фиг. 3. Относителни тегла на основните елементи на емитирания на вътрешния 
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дълговата политика след въвеждането на паричен съвет ще използ-
ваме показател от вторичния пазар на ДЦК – „съвкупна номинална
стойност (СНС) на намиращите се в обращение книжа с фиксирани
и плаващи ставки“. Промяната на дълговата политика в това отно-
шение може да се оцени със сравняване на дела на книжата в об-
ращение с плаващи ставки спрямо общия обем търгувани инстру-
менти.

Към края на 1997 г. от намиращите се в обращение ДЦК, еми-
тирани на вътрешния пазар, 20 % са с фиксирани купонни ставки (те
са със СНС 569 720 хил. нови лв.). Година по-късно техният дял на-
раства на 28 %, а в края на 1999 г. на книжата с фиксирани ставки
се падат 35 % от общия пазар

2
. Към края на 2002 г. теглото на инст-

рументите, носещи на своите притежатели постоянен доход, е вече
69 %. В края на 2005 г. от намиращите се в обращение книжа със
СНС 2,79 млрд. лв. близо 2,23 млрд. лв. са с фиксирани ставки (т.е.
около 80 %).

В рамките на анализирания период Министерството на фи-
нансите е емитирало книжа с купони, обвързани със стойностите на
следните лихвени проценти: ОЛП, SOFIBOR, LIBOR и EURIBOR. До
края на 2001 г. преобладава делът на книжата със ставки, обвърза-
ни с LIBOR – факт, дължащ се на значителните по обем емисии на
книжа за подкрепа на структурната реформа, осъществени в среда-
та на 90-те години. В годините преди въвеждането на паричен съвет
бюджетният дефицит бива финансиран главно с книжа с купонни
ставки, чийто размер е базиран върху ОЛП. През 2001 г. обаче за
пръв път след въвеждане на паричен съвет Министерството на фи-
нансите емитира книжа за финансиране на дефицита, деноминира-
ни в евро, с плаващ купон, обвързан с EURIBOR. Разнообразието от
нови инструменти нараства през 2004 г., когато за пръв път биват
емитирани ДЦК със срок три години за финансиране на бюджетния
дефицит, чийто купон е равен на осреднения тримесечен SOFIBOR,
действащ в продължение на двадесет работни дни преди началото
на лихвения период. Делът на тази емисия спрямо стойността на
търгуваните на вторичния пазар книжа е около 3,8 %.

Друга особеност на дълговата политика след въвеждането на
паричен съвет е, че книжата, които носят променлив доход, са ос-
новно емитирани в чужда валута (използваните базисни лихви са
LIBOR и EURIBOR). Към края на 2005 г. от намиращите се в обра-
щение ДЦК онези, които носят купонен доход, зависим от равнище-
то на ОЛП, заемат незначителен дял от 3,9 %. Тяхната СНС е 109,4
млн. лв., докато тази на деноминираните в щатски долари и в евро е
значително по-голяма (458,3 млн. лв.)

3
.

                                                

2
 Вж.: Държавен дълг, бр. 12, 1998; и бр. 12, 1999. С.: МФ и БНБ.

3
 Сумата е определена според курса на лева към тези валути към 31.12.2005 г.
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От представените данни можем да обобщим, че след въвеж-
дането на паричен съвет Министерството на финансите изоставя
практиката по емисията на ДЦК със ставки, обвързани с ОЛП, и фи-
нансира бюджетния дефицит с инструменти с фиксиран купонен до-
ход. Това е първата видима промяна на дълговата политика след
въвеждането на паричен съвет.

Отнасяйки тази тенденция към настъпилите промени в изме-
нението на цените в икономиката, бихме могли да формулираме и
извода, че в годините на галопираща и хиперинфлация наблюдава-
ме обвързване на купонния доход от държавните облигации с рав-
нището на ОЛП. Т.е. в периода на висока инфлация правителството
е обвързвало плащанията по емитираните облигации със стойнос-
тите на доходността на тримесечните съкровищни бонове. От тук
бихме могли да формулираме извода, че, ако доходността на три-
месечните съкровищни бонове е най-тясно обвързана с темпа на
очакваната инфлация в краткосрочен план, то и доходността на
емитираните в периода до въвеждане на паричен съвет книжа със
срок над една година е обвързана в същата степен с инфлацията.

Първата благоприятна последица от въвеждането на паричен
съвет е рязкото спадане на инфлацията. В периода след 1998 г. за
финансиране на бюджетния дефицит правителството използва ос-
новно книжа с фиксирани купонни ставки. Цените на книжата с фик-
сирани купонни ставки са в обратна зависимост с равнището на
очакваната доходност. Доколкото желаната от инвеститорите до-
ходност включва очакваната инфлация, дотолкова и в периоди на
висока инфлация цените на книжата с фиксиран доход ще спадат.
От гледище на дълга и дълговата политика бихме могли да форму-
лираме извода, че в такива периоди пазарната стойност на дълга
ще спада под неговия номинален размер.

Срочна структура на дълга
Резултатите от анализа на срочната структура на дълга е не-

обходимо да бъдат разглеждани в едно с предпочитанието към
емисия на инструменти с фиксирани купонни ставки. Това позволява
да се характеризира по-пълно дълговата политика преди и след въ-
веждането на паричен съвет.

Периодът 1995–2001 г.
Задълженията на правителството по емитираните книжа за

финансиране на бюджетния дефицит според техния срок през пери-
ода 1995–2001 г. са представени в Таблица 1.
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Таблица 1

/млн. нови лв./

Срок на книжата 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Тримесечни 3,83 70,14 65,06 63,74 64,07 64,29 59,30

Шестмесечни 20,47 49,25 189,39 168,67 10,24 – –

Деветмесечни 29,99 49,65 33,85 – – – –

Дванайсетмесеч-
ни

30,88 55,69 375,31 309,00 267,45 113,99 76,16

1. Общо
краткосрочни

85,17 224,73 663,60 541,40 341,77 178,28 135,45

Двугодишни 28,53 25,39 37,71 102,99 361,50 543,41 466,43

Тригодишни 14,89 23,97 78,23 73,23 67,59 143,31 139,93

Петгодишни 14,92 15,77 28,15 32,24 13,88 67,39 306,50

2. Общо
средносрочни

58,33 65,12 144,09 208,47 442,97 754,10 912,85

Седемгодишни – – – – – – 28,94

Осемгодишни 1,24 1,24 – – – – –

Деветгодишни 10,02 10,02 0,03 0,03 0,03 – 28,94

3.Общо
дългосрочни

11,26 11,26 0,03 0,03 0,03 – 28,94

1+2+3 154,76 301,12 807,72 749,89 784,77 932,37 1 077,25

Източник: Държавен дълг, бр. 1–12, 1998, 1999, 2000 и 2001. С.: МФ и
БНБ.

Данните в Таблица 1 представляват съвкупната номинална
стойност на емитираните и непогасени книжа за финансиране на
дефицита към 31 декември на съответната година. Настъпилите
промени в срочната структура на дълга за финансиране на дефици-
та в периода 1995–2001 г. са онагледени графично на Фигура 4. На
нея се виждат относителните дялове на краткосрочните, среднос-
рочните и дългосрочните книжа за финансиране на дефицита.
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Това е структурата на целия дълг, емитиран за финансиране
на дефицита, като инструментите, влизащи в неговия състав, са
разделени на краткосрочни (срок до 1 година), средносрочни (срок
от 1 до 7 години) и дългосрочни (срок над 7 години).

За първите четири години от периода краткосрочните книжа
имат преобладаващ дял в общата сума на дълга. За периода 1996–
1998 г. делът на краткосрочните книжа е относително стабилен, като
средното му равнище е 87 % от общата сума на дълга. През пос-
ледните три години относителният дял на краткосрочните книжа
спада рязко, като той е най-нисък през 2001 г. – 13 %.

Делът на средносрочните книжа спада през 1996 г., като до
края на 1998 г. той има относително стабилно равнище – средно 13
%. През 1999 г. относителният дял на средносрочните книжа рязко
се повишава и достига 46 % от съвкупната номинална стойност на
непогасените инструменти. През 2000 и 2001 г. този дял продължа-
ва да расте.

Най-дългосрочната компонента на дълга за финансиране на
дефицита е незначителна – през 1995 г. нейният дял е едва 8 %.
Във връзка с наличието на осем- и деветгодишни ДЦК в дълга, еми-
тиран за финансиране на дефицита, трябва да се вземе под внима-
ние уточнението, че те представляват секюритизиран пряк дълг на
Министерството на финансите към БНБ. Емисията на тези книжа не

Фиг.4. Матуритетна структура на дълга

за финансиране на дефицита
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е осъществена на централните аукциони, организирани от БНБ за
емисия на книжа с цел финансиране на бюджетния дефицит.

Във връзка с измененията на срочната структура на общия
дълг се налага изводът, че след въвеждане на паричен съвет до
2001 г. се наблюдава тенденция на нарастване на относителния дял
на задълженията на правителството по средносрочни облигации.
Едновременно с това спада делът на дълга под формата на съкро-
вищни бонове.

На Фигура 5 е представена структура на непогасените към
края на годината краткосрочни ДЦК, емитирани за финансиране на
бюджетния дефицит. Какви изводи могат да бъдат направени от-
носно нейната динамиката?

Както се вижда на фигурата, налице е тенденция на увелича-
ване на относителния дял на едногодишните книжа в общия обем
краткосрочни инструменти. Най-голям е техният обем за 1999 г. и
има индекс на база предходна година 137 %. Делът на деветмесеч-
ните и шестмесечните съкровищни бонове намалява към края на
1998 и 1999 г. След този период задължения към края на годината
по този вид инструменти не съществуват. За първите четири години
от периода шестмесечните инструменти заемат относително посто-
янен дял в СНС на непогасените краткосрочни ДЦК. Средногодишно
той е 26 %. През 1999 г. делът на шестмесечните книжа спада до 3
% и може да бъде оценен като незначителен.

Фиг.5. Матуритетна структура на краткосрочните книжа

зе финансиране на дефицита
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Относителният дял на тримесечните инструменти бележи съ-
ществено колебание за целия анализиран период: през първите две
години той нараства, максималната му стойност се отнася за 1996
г., а през следващите две години е почти тройно по-нисък, като
впоследствие се запазва относително постоянен. През 1999 г. делът
на тримесечните ДЦК нараства до 19 %. През 2000 и 2001 г. нараст-
ва относителното тегло на тримесечните инструменти, а се понижа-
ва на едногодишните.

От направения анализ се налага изводът, че срочната струк-
тура на краткосрочните ДЦК се колебае по аналогичен начин, както
тази на целия дълг, емитиран за финансиране на бюджетния дефи-
цит. В годините с относително най-висок инфлационен темп задъл-
женията по тримесечните книжа са с най-високи стойности за сметка
на деветмесечните и едногодишните. В периода след въвеждане на
паричен съвет изплащането на тримесечните и шестмесечните кни-
жа е финансирано чрез по-големи емисии на едногодишни инстру-
менти.

През последната, 2001 г., рязко нарастват задълженията по
петгодишните облигации, като достигат своя максимум за целия
разглеждан период. През 2001 г. вече част от задълженията (3 %) са
под формата на седемгодишни облигации.

Периодът 2002–2005 г.
За оценка на промените в срочната структура на дълга ще из-

ползваме СНС на емисиите в рамките на съответните години. Ако
расте обемът на средносрочните и дългосрочните емисии, тогава

Фиг. 6. Матуритетна структура на средносрочните книжа
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бихме могли да формулираме извода, че срочна структура на дълга
продължава да се ориентира на дългосрочна основа. Т.е. средният
срок на дълга за финансиране на дефицита расте. На Фигура 7 са
представени относителните дялове на емитираните краткосрочни,
средносрочни (от 2 до 5 г.) и дългосрочни книжа (от 5 до 14 г. и 11
м.) за финансиране на дефицита в периода 2002–2005 г.

На фигурата се вижда, че най-стабилен е делът на краткос-
рочните емисии (около 25 % от всички пуснати в обращение). През
този период на емисия подлежат основно тримесечни инструменти.
Налице са и осем емисии на едногодишни съкровищни бонове. Те
са четири на брой през 2002 г. и по две през следващите две годи-
ни. Емисията на шестмесечни книжа е преустановена още в края на
1999 г.

За разлика обаче от краткосрочните СНС на пуснатите в об-
ращение средносрочни и дългосрочни държавни облигации е по-
нестабилна. В периода 2003–2005 г. фискът пуска в обращение об-
лигации със следните срокове до падежа: три, пет, седем, седем
години и три месеца, десет години и четиринадесет години и едина-
десет месеца. Вижда се, че през 2003 г. наред със съкровищните
бонове намалява и делът на средносрочните облигации (Фиг. 7). В
същото време значително нараства дългосрочното финансиране на
бюджетния дефицит (в лицето на ДЦК със срокове седем, десет и
четиринадесет години и единадесет месеца).

През 2004 г. наблюдаваме леко нарастване на относителния
дял на съкровищните бонове, а също така и на облигациите със
срокове три и пет години. Относителният дял на най-дългосрочните

Фиг. 7. Относителен дял на емитираните книжа, според техния срок
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облигации е намалял спрямо 2003 г. на 43 %, но е значително по-
голям в сравнение с този на средносрочните.

През 2005 г. преобладават емисиите на средносрочни облига-
ции. За разглеждания период тяхната СНС е най-голяма – 250 млн.
лв. (48 % от общата сума на емисиите). Дългосрочните емисии са с
относително по-малък дял, близък до този от 2002 г.

Резултатите от анализа на промените в срочната структура
сочат еднозначно, че в периода след въвеждане на паричен съвет е
налице ориентация от краткосрочно към средносрочно, а през пос-
ледните години и към подчертано дългосрочно дългово финансира-
не на бюджетния дефицит. Ако не включваме в анализа на дългова-
та политика дългосрочния секюритизиран пряк дълг на Министерст-
вото на финансите към БНБ през първите няколко години след 1995
г., бихме могли да обобщим, че, ако в началото на периода дългос-
рочният дълг за финансиране на бюджетния дефицит отсъства, то
неговото тегло нараства и в края на периода е преобладаващо. Към
края на 2005 г. задълженията по дългосрочни книжа са над 50 %.
Този дял е твърде неточен, но, ако съберем СНС на дългосрочните
емисии от последните три години

4
, ще получим малко над 915 млн.

лв. за същия период, средносрочните емисии са за 675 млн. лв.,
последната емисия на тримесечни съкровищни бонове е от октомв-
ри 2005 г. и е за 15 млн. лв. Така че към края на 2005 г. фискът дъл-
жи по краткосрочни книжа 15 млн. лв.

Среднопретеглен срок на дълга за финансиране на бю-
джетния дефицит

Резултатите от направения до тук анализ могат да бъдат пот-
върдени и от равнищата на показателите „среднопретеглен срок на
дълга“ (за периода 1995–2001 г.) и „среднопретеглен срок на еми-
тираните ДЦК“ (за периода 2002–2005 г.).

Среднопретеглените срокове на дълга и на емитираните ДЦК
определяме със следната зависимост:

(2.1) , където:

  – среднопретеглен срок на дълга (респ. на емитираните
ДЦК);

                                                

4
 Връщаме три години назад, защото емитираните седемгодишни облигации през 2003 г.

към края на 2005 г. са с оставащ срок до падежа четири години. Т.е. това вече е среднос-
рочно задължение.
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Дi – сума на задълженията по емитирани и непогасени към
края на годината ДЦК от съответния вид (респ. сумата на емитира-
ните през съответната година ДЦК);

Гi – срок на книжата в години;
n – брой на сроковете.
Средният срок на дълга за първите три години от периода

расте (това се вижда от Фигура 8).

През 2002 г. среднопретегленият срок на емитираните ДЦК е
четири години и пет месеца, две години по-късно е нараснал на
шест години и един месец. През 2005 г. обаче наблюдаваме спада-
не на показателя, но нивото му е над това за 2002 г.

Фиг. 8. Среднопретеглен срок за периода до 2001 година.
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Равнището на показателите среднопретеглен срок на дълга и
на емитираните ДЦК потвърждава тенденцията за финансиране
на бюджетния дефицит, преобладаващо на средносрочна и дългос-
рочна основа. Това ни позволява да формулираме окончателния
извод, че през годините след въвеждането на паричен съвет и
едновременно с понижаването на лихвените проценти дълговата
политика на правителството се ориентира към емисия на книжа с
продължителен срок до падежа. Този извод изразява втората спо-
ред нас промяна на дълговата политика след въвеждането на пари-
чен съвет, а именно увеличаването на срочната структура на дълга,
емитиран за финансиране на бюджетния дефицит.

Връзка между срочната структура на дълга и обема на
емитираните ДЦК за финансиране на бюджетния дефицит

На Фигура 1 видяхме, че през последните няколко години от
анализирания период общата сума на дълга за финансиране на
дефицита расте. Ако разгледаме обаче общата сума на емисиите на
ДЦК по години, ще установим обратната тенденция. Размерът на
новите емисии на книжа с различен срок за финансиране на дефи-
цита намалява (Фигура 10).

Макар да наблюдаваме „свиване“ на СНС на новите емисии,
общият дълг расте. Обяснението на тенденцията на нарастване на
дълга се крие именно във факта, че правителството използва пре-
обладаващи по обем средносрочни и дългосрочни ДЦК. Съкраща-
ването на стойността на новите емисии отразява процеса на нама-
ляване на търсенето на заеми от правителството. Причините за та-

Фиг.9.Среднопретеглен срок на емитираните ДЦК след 2002г.
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зи тенденция са две: приемането на държавни бюджети с малък
дефицит; и значително финансиране на този дефицит с постъпле-
ния от приватизацията на държавна собственост.

Резултатите от анализа на структурните изменения на дър-
жавния дълг, емитиран на вътрешния пазар, предназначен за фи-
нансиране на бюджетния дефицит през годините преди и след въ-
веждането на паричен съвет, ни позволяват да направим следните
обобщения и изводи.

Първо, в периода преди въвеждане на паричен съвет прави-
телствата не успяват да променят очакванията на инвеститорите
относно бъдещия темп на инфлация и емисиите са основно крат-
косрочни и средносрочни с плаващи купонни ставки. В периода след
1998 г. нараства средният срок на емитираните инструменти, което
ни дава основание да смятаме, че въвеждането на паричен съвет
успява да промени очакванията на инвеститорите относно бъдеща-
та инфлация и стабилизирането на лихвените проценти.

Второ, в годините след въвеждане на паричен съвет наблю-
даваме свиване на търсенето на заеми от страна на правителството
на вътрешния финансов пазар. В този смисъл характерни черти на
фискалната политика на настоящия етап са умереност и слаба на-
меса на дълговия пазар.

Трето, през последните години се наблюдава ясно откроена
тенденция на нарастване на емитирания на вътрешния пазар дълг.
Този факт следва да се разглежда като последица от увеличаването

Фиг. 10. Реализирано количество ДЦК за периода 1998-2005г. изт. "Държавен дълг", бр. 1-12, на 

1998, 1999, 2000 и 2001г.,"Пазар на ДЦК", бр.1-12, 2002, 2003, бр.1-4, 2004, бр.1-4,2005

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

хил. лв.



ФИНАНСИ

63

на срока на новоемитираните ДЦК. На сегашния етап тази тенден-
ция не крие опасности, защото задълженията по емитирани книжа
на вътрешния пазар за последните две години е около 7 % от номи-
налния БВП. Още повече че показателят брутен държавен дълг
към номинален БВП за нашата страна е с отлична стойност (за 2004
г. съотношението е 38,8 %)

5
.

Резултатите от анализа ни дават основание да направим ня-
кои предложения относно дълговата политика на вътрешния финан-
сов пазар.

Първо, с оглед на по-лесното отговаряне на критерия от Ма-
астрихт за стабилност на дългосрочните лихвени проценти

6
 е нужно

правителството да не увеличава в голяма степен емисиите на дъл-
госрочни инструменти. Последното би могло да доведе до „превес“
в предлагането им на вторичния пазар и да предизвика повишаване
на дългосрочната доходност.

Второ, с оглед на бъдещото доближаване на структурата с
инструменти на дълговия пазар до този в развитите страни да бъде
създадена възможност за емисия на дългосрочни облигации, чиято
доходност е обвързана с инфлационния темп. Последното ще е от
полза на институционалните инвеститори, защото ще им осигури
един нов инструмент за управление на рентабилността.

                                                

5
Вж.http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema

=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_economy&root=Yearlies_ne
w_economy/B/B1/B13/eb070
6
 За измерител на дългосрочните лихвени проценти е възприета доходността на вторич-

ния пазар на десетгодишните държавни облигации.
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ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СТИЛ

доц. д-р Георги Л. Манолов

Проблемът за политическия стил на лидерите е един от най-
експлоатираните в повечето социални науки, защото става дума за
различни типове лидери (и държавници) и за проявлението на тех-
ните качества в непосредствената им управленска дейност. Тоест
въпросът конкретно опира до индивидуалните умения на един или
друг водач да използва разнообразни политически средства при уп-
равлението на държавата. Нещо повече – интересът към лидерския
стил постоянно се увеличава и от гледна точка на политическия
маркетинг, тъй като според разнообразните проучвания личностното
поведение на лидерите в предизборните кампании се оказва едно
от най-съществените неща за постигане на изборна победа. Точно
това обстоятелство ни дава нужните аргументи да причислим към
структурния обхват на политическия маркетинг стила на политичес-
ките лидери, за да може по-съдържателно и задълбочено да разгле-
даме неговите основни проявления.

Но този интересен изследователски обект – стилът на лидери-
те, въпреки ред значими политологически разработки все още про-
дължава да е обвеян от известна обърканост и еклектичност, от кое-
то в крайна сметка така и не става ясно чрез какви критерии стилът
на един политически водач се определя като модерен, ретрограден
или демократичен. Причините за това са много, но като че ли една е
най-съществена – непрекъснатото уеднаквяване на различни поня-
тия („стил“, „ръководство“, „управление“ и др.), които освен че имат
някаква връзка с лидерския феномен, все пак се различават помеж-
ду си. Това предполага най-напред да внесем една първоначална
яснота относно същността на такива понятия като „управление“, „ръ-
ководство“, „стил на управление“ и „политически стил“, след което
да дефинираме и характеризираме и самия политически стил на ли-
дерите в контекста на тази проблематика.

1. Политическият стил на лидерите
Както е известно от теорията на мениджмънта, понятието уп-

равление представлява особен вид дейност и някакво целенасоче-
но въздействие върху поведението на определен субект, група, ор-
ганизация, структура и пр., с което се преследва постигането на пре-
дварително набелязани цели и задачи. Оттук под „управление в по-
литиката“ много често и обикновено се разбира определен специфи-
чен вид дейност, или по-точно казано, конкретен начин за реализи-
ране на властта, което разбиране никак не е лишено от основание
независимо от дискусионните аспекти на това схващане. Безуслов-
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но е обаче едно: понятието „управление“ е по-широка и по-обща ка-
тегория, поради което се смята, че „ръководство“ и „управление“ не
са тъждествени категории.

От своя страна понятието ръководство е съществен компо-
нент от ефективното управление в рамките на някаква социална, по-
литическа, икономическа, стопанска или друга структура. Важно е
да се подчертае още, че в повечето случаи понятийната същност на
ръководството се интегрира като нещо строго персонално, без това
непременно да означава, че то (ръководството) може да се оприли-
чава само на един субект, персона или личност.

Същността на понятието стил на управление на свой ред се
определя като съвкупност от методи, прийоми и начини за управле-
ние на дадена социална система, на някаква държавна институция,
на определена стопанска структура, на обособено културно учреж-
дение и пр. Или стилът на всяко едно управление дава истинския
облик и действителното „лице“ на което и да е управленско звено и
структура в разнообразните социални и други системи.

В една по-синтезирана степен на конкретност политическият
стил изобщо може да се дефинира като съчетание на различни
методи, подходи, начини и средства за реализация на опреде-
лена управленска и властническа дейност. Това определение за
политическия стил като цяло обаче би било погрешно да се свежда
единствено до характера на държавното управление или пък обрат-
но – стилът на управление в политиката да се идентифицира само
със същото това управление. Напротив – едно по-разчупено разби-
ране за същността на тази категория (политическия стил) неизбежно
ни подсказва, че става въпрос за такъв управленски стил, в който
главно действащо лице е „нейно величество“ политиката като строго
определен специфичен и конкретен вид дейност, чиито особености
оказват изключително силно влияние върху характера на политиче-
ската дейност и върху произтичащия от нея стил на управление. Тъ-
кмо затова понятието „политически стил“ не може да се разглежда
палиативно и еднопосочно, т.е. само в смисъл на държавнополити-
ческо управление, колкото и да е вярно това. Защото, ако поглед-
нем от ракурса на един много по-разгърнат и много по-широкообхва-
тен диапазон, а именно според конкретните субекти, пряко занима-
ващи се с „правенето на политика“, следва да се диференцират по-
не няколко вида политически стил на управление: 1) политичес-
ки стил в държавното управление; 2) политически стил в различ-
ните партии; 3) политически стил в предизборните кампании (на
партиите и лидерите); 4) политически стил в групите за натиск (те-
зи, които се занимават с политика); 5) политически стил на лидери-
те и т.н. Тоест политическият стил се проявява и съществува
навсякъде, където има политика, политическа дейност и власт-
ни отношения. В това се състои и главната отличителна особеност

9.
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на политическия стил на мениджиране, тъй като управленският
стил в политиката не е някакво управление изобщо, а реална
конкретизация на определен специфичен тип управление, което
неразривно е свързано с политическата дейност, както и с пи-
саните и неписаните правила на политическата борба.

От такава гледна точка политическият стил на лидерите би
могъл да се определи като съвкупност от разнообразни мето-
ди, прийоми, подходи, начини и средства (ресурси), изразява-
щи индивидуалния „почерк“ на лидера, както и личностните му
умения и качества да оказва влияние при реализацията на сво-
ята властническа и управленска дейност.

Кои са по-съществените моменти в тази дефиниция?
Най-напред това е безусловният факт, че всеки един лидер

притежава определени личностни качества, формиран характер, из-
граден манталитет и специфичен маниер на работа при перманент-
ното си общуване с хората. Чрез проявлението на тези личностно-
индивидуални характеристики в политическата дейност на водачите
без съмнение с най-голяма сила се изявяват стиловите особености
на политическото лидерство. Защото, както и да оценяваме един
лидер в зависимост от стила на управление, той (стилът) винаги и в
най-голяма степен зависи от конкретната личностна характеристика
на водача. С други думи политическият стил на лидерите е огле-
дало на индивидуалните знания, умения и качества на който и
да е политически водач независимо от неговата партийна принад-
лежност, идейна ориентация и професионална квалификация. Това
е закон божи в политиката!

Конкретните проявления на индивидуалните качества на лиде-
рите в непосредствения им политически стил на управление имат и
друго съществено значение: чрез тях различните типове водачи
практически осъществяват определено (голямо или малко) полити-
ческо влияние в рамките на цялото общество. Всяко едно влияние
обаче, а още повече и особено политическото, е обречено на неус-
пех, ако не борави с богат арсенал от средства, които се използват
за извършване на някаква социална промяна. С помощта на тези
средства, които Р. Дал твърде сполучливо нарича политически ре-
сурси

1
, отделните лидери могат да влияят върху поведението на

един човек или на група хора, изявявайки своите личностни умения.
И макар че политическите ресурси са от различно естество, често
пъти са ограничени и рядко се проявяват накуп (т.е. не действат ед-
новременно), нека изредим по-съществените от тях: социално поло-
жение – богатство, пари, материално благополучие и др.; т.нар.
„специални ресурси“ – законност – основен лост за влияние и за на-

                                                

1
 Възгледите на Р. Дал по този въпрос подробно са разгледани в моя труд: Вж. Политоло-

гия..., цит. съч..., с. 277–279; 289–290.
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лагане на волята на лидерите върху останалите групи хора; попу-
лярност и политически имидж като главно средство за установяване
на позитивно влияние в публичното пространство; и накрая контрол
върху информацията чрез масмедиите като специфичен филтър на
влияние, контрол върху армията и полицията, контрол върху специ-
ализираните структури – разузнаването, контраразузнаването и т.н.

Другият съществен момент относно политическия стил на ли-
дерите е свързан с умението на водачите да оказват висококачест-
вено и ефективно политическо влияние. В този смисъл като пока-
зател за установяване на степента на влиянието най-често се изпо-
лзва критерият „умение в политиката“, под който обикновено се раз-
бира „способността да се печели влияние върху другите чрез изпол-
зване на едни и същи ресурси“. Освен това размерите на влияние-
то, което оказват лидерите върху всяка социална аудитория, макар
и трудно установими, винаги зависят от степента на личностното ли-
дерско въздействие в дадена политическа ситуация. Примерите тук
са десетки, затова накратко ще заключим: умението да се влияе в
политиката от страна на лидерите е истинско индивидуално из-
куство и би трябвало да е водещ атрибут на качествата на всеки
политически водач, независимо дали историята ще го оценява като
„зъл политически гений“ или като „непоправим“ в убежденията си
демократ.

Разглежданите същностни аспекти на политическия стил на
лидерите (като определеност) действително представляват добра
основа за по-нататъшното изясняване и тълкуване на един следващ
фундаментален въпрос – класификацията на лидерските стилове
на управление, традиционно известни като авторитарен, демокра-
тичен и либерален. И още повече че тази популярна класификация
механично се заимства, прилага и насажда от теорията за менидж-
мънта към теория на политическите системи, при което твърде чес-
то не се отчитат както характерът на даден исторически тип общест-
во, така и специфичните особености на лидерската дейност в сфе-
рата на властта и политиката.

За да избегнем съществуващите препятствия, ще приложим
един по-съдържателен критерий за класификация, който включва
няколко взаимосвързани елемента по съвкупност: начините, средст-
вата и подходите за реализация на политическото влияние; индиви-
дуалните умения и качества, използвани за постигане на социален
консенсус; и легитимността или нелегитимността на установената
политическа система в обществото.

Стъпвайки върху тази съдържателна база, политическият
стил на лидерите би могъл да се диференцира на два основни ти-
па – авторитарен и демократичен, които пък от своя страна съот-
ветно се разделят на два други подтипа – тоталитарен (разновид-
ност на авторитарния) и либерален (модификация на демократич-
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ния) лидерски стил на управление. Но нека характеризираме накра-
тко най-същностните страни от проявлението на тези лидерски сти-
лове, като за по-голяма яснота ще разгледаме един след друг всич-
ки изредени по-горе типове, както следва:

1) Авторитарният политически стил се отличава със след-
ните особености в поведението на лидерите:

– имат относителен монопол върху властта и еднолично опре-
делят главните цели на развитие на държавата, на отделните соци-
ални групи и на обществото като цяло;

– това са лидери властници, които използват командно-адми-
нистративни и принудителни методи за ръководство и управление;

– не зачитат мнението на своите съратници, потискат индиви-
дуалността, създават атмосфера на социален страх;

– формират изкуствен авторитет на властта (т.е. самоавтори-
тет) посредством груби и манипулативни начини на влияние, стига-
щи до ярко изразено окултяване на лидера – изключителност, един-
ственост, незаменимост и т.н.;

– провеждат едноличен контрол на изпълнението на политиче-
ските решения, следейки с пуритански педантизъм подчинените си
даже и при възлагането на незначителни въпроси за разрешаване.

Този лидерски стил е присъщ на авторитарните политически
режими, които в повечето случаи са нелегитимни и чиято синтезира-
на характеристика (на стила) изглежда така: псевдохаризматично
лидерство, единоначалие в управлението и централизация на вла-
стта в ръцете на автократичния диктатор.

2) Тоталитарният политически стил се характеризира със
следните специфики в поведението на лидерите:

– притежават всички основни черти на авторитарния стил на
управление, но на още по-висока степен на проявление, тъй като то-
талитарното управление на държавата е доведено до ненормално и
абсурдно властване;

– провеждат всеобщ абсолютен и тотален контрол на всички
социални сфери и във всичко с помощта на специализиран апарат
за принуда;

– имат почти абсолютен монопол върху властта и свръхкон-
центрация на партийно-държавните органи за управление в ръцете
на тоталитарния диктатор.

Най-ярката характеристика на този лидерски политически стил
е обстоятелството, че тоталитарният водач има неимоверно голяма
власт, която се основава на сливането на партията с държавата (то-
талитарен политически режим), неговите действия не подлежат на
никакъв контрол, а оттук и всемогъщото му и безконтролно влияние
в обществото, игнориращо всякакви закони и нормативни актове.
Този антихуманен, антидемократичен и ирационален управленски



ПОЛИТИКА

69

стил произтича от нелегитимната природа на господстващата поли-
тическа система – тоталитарната.

3) Демократичният политически стил има следните по-съ-
ществени белези, валидни за поведението на лидерите:

– използват във всички свои управленски действия демократи-
чния подход – колективно вземане на решения, методи на убежде-
нието, разяснението, внушението и на други ефективни форми на
общуване с подчинените им хора;

– прилагат диалогичен стил на общуване: беседи, дискусии,
разговори, непосредствени контакти с хората и т.н.;

– осъществяват коректен и взискателен контрол на изпълнени-
ето на поставените задачи и взетите решения (текущи и стратегиче-
ски);

– държат се внимателно и културно с подчинените си, отна-
сяйки се към тях като към равностойни партньори, и същевременно
непрекъснато ги мотивират и поощряват за реализиране на техните
задължения;

– адаптират управленските си ангажименти към новостите в
сферата на политическия мениджмънт, към изискванията на новите
технологични промени в областта на административно-организаци-
онните структури и пр.

Големите достойнства на този стил могат да се резюмират по
следния тезисен начин: това е цивилизован стил на управление,
формиран в легитимна политическа система, при който лидерите
имат творческо отношение към работата, оказват влияние със сила-
та на собствения си авторитет, винаги проявяват инициативност,
знаят делегираните си права и никога не бягат от отговорност – лич-
на и на подчинените си, когато са допуснали слабости и грешки в
своето политическо ръководство.

4) Либералният политически стил се откроява със следните
по-особени характеристики в поведението на лидерите:

– не се бъркат в работата на подчинените си и не осъществя-
ват контрол, защото не са привърженици на принципната взискател-
ност;

– робуват на максимата, че „всеки си знае работата и няма ка-
кво да му стои на главата“, което създава анархичен ред в процеса
на политическото управление;

– обичат да контактуват с подчинените си поотделно, проявя-
вайки добронамереност, вежливост и такт, чрез което афишират со-
бствения си авторитет и власт; лесно поемат обещания, но почти
никога не ги изпълняват, освен ако не са лично заинтересувани;

– проявяват стихийност и неорганизираност в управлението;
проточват решаването на важни въпроси, губейки ценно организа-
ционно-управленско време; с охота организират съвещания, изслу-
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шват другите мнения, включително и критичните, но никога не дове-
ждат докрай изпълнението на взетите след критиката решения.

Лаконичното обобщение за този управленски стил неизбежно
носи ярък отрицателен знак: либералният стил на лидерите в поли-
тиката не може да реши глобално същинските проблеми на общест-
вото, защото прехвърля отговорността за провалите в управлението
върху други субекти и персони, избягвайки по този начин преките
контакти с хората, когато трябва да се дават отговори на важни со-
циални въпроси. Освен това този стил на управление твърде слабо
влияе върху позитивното развитие на политическите процеси, тъй
като на него му е чужд както творческият размах в работата, така и
задължителната лидерска инициативност.

И така, както се вижда от всичко изложено за политическото
лидерство

*
 като политологически проблем, той винаги е бил и ще

продължава да бъде един от най-щекотливите и с доста противоре-
чива същност фундаментален за политическата наука проблем.
Иначе не би могло и да бъде, щом като става дума за една от най-
важните същности на човека – умението му да управлява от висши-
те пиедестали на властта, бидейки водач на милиони и милиони хо-
ра. Именно и тъкмо поради това интересът към лидерския феномен
едва ли скоро ще стихне за науката (пък и не само за нея), колкото и
да се опитват да ни доказват някои теоретици противното – че, ви-
дите ли, в съвременната демократична държава ролята на полити-
ческия лидер вече е станала символична (теорията за „обезвластя-
ване на държавния лидер“), понеже от ден на ден неговите функции
все повече и повече се изпълняват от модерната властна бюрокра-
ция, както и от високите управленски технологии, родени през ХХ в.

От такива позиции специално място ще отделим на предиз-
борния политически стил (на лидерите и на партиите), който, освен
че е част от политическия стил изобщо, притежава и редица свои
тънкости, продиктувани от характера на избирателния процес.

2. Предизборният политически стил
В оскъдната книжнина у нас по политически маркетинг рядко

могат да се намерят сериозни изследвания, които разглеждат проб-
лемите на предизборния политически стил. Не е излишно да напом-
ним, че те (изследванията) обикновено са насочени към политичес-
кия стил въобще, докато интерпретацията на различните политичес-
ки стилове е рядко срещано явление. Това – от една страна. От дру-
га – при анализа на предизборните кампании почти винаги се иден-

                                                

*
 Проблемите на политическото лидерство въобще и на политическия стил на лидерите в
частност подробно са разгледани в цитираното по-преди издание, поради което тук се
спираме на по-същественото от тях (Вж. Манолов, Г. Политология... Цит. съч., с. 277–
294).
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тифицират стилът на кампаниите и лидерският политически стил (в
кампаниите), което не трябва да се подценява и уеднаквява от гле-
дище на политическото поведение на партиите, на техните предиз-
борни стратегии, на планираните тактически ходове и т.н. Затова е
важно още в началото да се разграничат тези две понятия в контек-
ста на разглежданите проблеми.

Едно от малкото размишления по тези проблеми е на францу-
зина М. Богран, който смята, че „стилът на една кампания е преди
всичко въпрос на чувствителност (чувствителност във воденето и
във възприемането ù), щом като единствено искреността гарантира
доверие“

2
. В зависимост от това всяка кампания има различен стил

на водене, защото е абсурдно да се смята, че тя (кампанията) в гра-
дските и селските райони или пък в сити центровете на мегаполиси-
те ще бъде една и съща, т.е. еднаква. Сиреч стилът на кампанията,
и особено нейната интензивност изключително много зависят от ре-
дица местни и други обстоятелства. Нещо повече – стилът на пре-
дизборната кампания е немислим, ако не съдържа в себе си цяла
гама от най-разнообразни политически елементи (лого, клип, посла-
ние, девиз, лозунг и др.), с които в най-голяма степен се определя
както стилът на кампанията, така и завършеният облик на съответ-
ната политическа сила пред избирателите. Или може да се обобщи,
че предизборният политически стил на кампаниите следва да се
схваща в много по-широк съдържателен контекст, в който се съчета-
ва една поредица от различни, но и еднакво необходими за кампа-
нията елементи, без чието приложение няма ефективна предизбор-
на борба.

Като важна част от стила на кампаниите предизборният по-
литически стил на лидерите има своите ярки и несъмнени особе-
ности, които могат да се групират в следния порядък: първо, в слу-
чая говорим преди всичко за един персонален израз на стила, или
за предизборния лидерски стил; второ, това означава, че на преден
план излизат личните управленски качества и конкретните мени-
джърски възможности на лидера в предизборната битка; и трето,
както изтъква Р. Кетел, лидерството е съчетание и динамично взаи-
модействие между целите на водача и потребностите на неговите
последователи, при което функциите на лидера приоритетно се све-
ждат до избора и поддръжката на важни групови постижения

3
. Тоест

– до приобщаването на електората към предизборната лидерска
платформа с оглед на нейната бъдеща реализация. И още нещо –
една от най-видимите специфики на предизборния стил на лиде-
рите е тази, че те са принудени да действат в много кратки сро-

                                                

2
 Богран, М. Цит. съч., с. 61.

3
 Вж.: Cattel, R. New Concept for Measuring Leadership in Terms of Group Syntality. – In:

Human Relations, April 1951, p.p. 161–164.
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кове по време на кампанията, в които изкусно трябва да пока-
жат цял конгломерат от лични умения и качества в различни си-
туации – публични изяви, нарочни пресконференции, телевизионни
дебати, предизборни речи, радиодиспути и пр. Или, иначе казано,
лидерският стил по време на кампаниите може да се определи още
и като специфичен мениджърски стил, тъй като от практиката е из-
вестно, че повечето от партийните лидери оглавяват съответните
ръководни предизборни структури. В този смисъл намираме за убе-
дителна и добре доказана тезата на българския учен К. Палешутски
относно елементите на стила на управление, които според него би-
ват комуникации, ранг, организационен климат, вземане на реше-
ния, фокус, ресурси, авторитет, реакции и насока

4
.

Очертаните елементи на мениджърския стил действително ни
дават немалко основания да илюстрираме с тях лидерския полити-
чески стил на различните водачи в хода на кампаниите. За нас оба-
че е по-важно да отбележим, че те (елементите) трябва да се доо-
богатят с основните изисквания към политическия стил изобщо, и
особено към демократичния, пречупени през призмата на предиз-
борната кампания и в контекста на политическия маркетинг. Според
тази теза вече можем много по-аргументирано да кодифицираме во-
дещите компоненти на предизборния политически стил на лиде-
рите, които според нас в най-общи линии са:

Първи компонент. Мениджърски качества.
Тази характеристика на лидерския стил не се нуждае от много

доказателства. Тя е повече от задължителна за всеки един полити-
чески водач, дръзнал да се устреми към подстъпите на властта. По-
ради това ще изтъкнем, че мениджърските умения на лидера в кам-
панията са „душата и сърцето“ на предизборния процес в политика-
та, защото в него най-отчетливо се разкриват бъдещите управленс-
ки възможности на различните водачи. Нещо повече – управленски-
ят потенциал на политическите водачи най-ясно се проявява в пре-
дизборната борба, тъй като в повечето случаи лидерът на партията
е начело на предизборния щаб.

Втори компонент. Организаторски капацитет.
Без това лидерско качество (компонент) организацията и про-

веждането на кампанията ще бъдат лишени от най-същественото –
организираност, подреденост, систематичност и логичност. Сиреч,
ако организаторските умения на лидера не са адекватни на изисква-
нията на кампанията, тя почти винаги се води хаотично, неритмично
и безразборно, което предварително я обрича на неуспех, понеже
вземането на решенията не е навременно.

Трети компонент. Умение за работа в екип.

                                                

4
 Вж. Палешутски, К. Мениджмънт. Опитът на водещите фирми в света. Благоевград,

1993, с. 125.
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В предизборния мениджмънт този компонент е един от най-ва-
жните по ред съществени причини: първо, той е част от системата
за управление на кампанията; второ, той е елемент от съвременния
политически мениджмънт; и трето, той е показател за управленски-
те възможности на съответния водач, тъй като в хода на кампанията
лидерът е основният двигател за нейното провеждане. Ето защо
умението да се изслушват колегите и партньорите, приемането на
чуждите мнения, когато не си съгласен с тях, и одобряването на ко-
лективните решения, щом си в малцинство, са неразделна съставка
от екипния принцип на работа от страна на лидера.

Четвърти компонент. Владеене на реториката.
За предизборната реторика вече бяха казани достатъчно съ-

ществени неща, затова начаса ще припомним, че там, където няма
силно лидерско красноречие като компонент на стила, и вероятност-
та за изборна победа е много по-малка.

Пети компонент. Притежаване на харизматичност.
Феноменът „предизборна харизма“ ще бъде разгледан по-под-

робно в следващата точка, поради което ще отбележим ето какво:
практиката неведнъж е потвърждавала факта, че силното харизма-
тично излъчване на лидерите твърде често е водило до неочаквано
големи изборни победи.

Шести компонент. Комуникативни способности.
Може категорично да се каже, че лидерският стил по време на

избори е немислим, ако от него отсъстват комуникативните способ-
ности и умения. Защото за всички е ясно какво би постигнал един
водач през кампанията, ако не умее да работи ефективно с медии-
те, ако не съумява да поддържа връзка с хората, ако не е комуника-
тивен с партньорите и опонентите си и т.н., и т.н.

Седми компонент. Употребяване на езика на убеждението.
За да се привлече вниманието на избирателите, политически-

те лидери трябва да бъдат максимално убедителни в своите речи и
публични прояви. Този „език на убеждението“ се постига чрез изпол-
зване на популярни ценностни категории като свобода, справедли-
вост, щастие и др., които умело се вплитат в контекста на предиз-
борния лидерски стил и език. Тук ключът към ефективността от из-
ползването на тези езикови единици според Д. Гилфойл е „да де-
монстрираме как лидерската идея, предложение или действие ще
даде такива резултати, които да постигнат някои изгоди, помагащи
на хората да избягнат нещастията или нежеланите изходи"

5
 в бъде-

ще. Т.нар. „убеждаваща комуникация“ и нейното приложение в пре-
дизборната борба наистина е един от най-рационалните и ефектив-
ни компоненти днес.

                                                

5
 Вж. Гилфойл, Д. Харизмата и нейният ефект. С.: Кръгозор, 2004, с. 390.

10.
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Осми компонент. Приложение на конкретно политическо
поведение.

Този компонент е продиктуван от характера (типа) на съответ-
ната предизборна кампания, което изисква предварително „избист-
рено“ и уточнено поведение на лидера. Например при позитивната
кампания лидерският стил е по-умерен и спокоен, докато при нега-
тивната той изцяло залага на агресивността и експанзивността. Ка-
чеството на това поведение обаче зависи и от съвкупното лидерско
проявление на три основни функции на политическия стил, които
американецът Дж. Бърбър в книгата си „Президентският характер“
определя като реторичност, поддържане на лични контакти и екипна
работа

6
. Това е важно да се подчертае, защото политическото пове-

дение може често да се променя в рамките на кампанията, ако това,
разбира се, се налага и ако политическите лидери имат усет за про-
мяната.

Девети компонент. Използване на предизборната плат-
форма.

При този компонент партийните водачи трябва така да се при-
държат към предизборната платформа, че винаги да употребяват
нейните основни и най-важни пунктове в публичните си изяви. С
други думи не бива да има нито една лидерска проява, в която да не
се използват ключови партийни възгледи, основните намерения за
промяна в икономиката, в социалната сфера и т.н. и прочие елемен-
ти от предизборната платформа.

Десети компонент. Рекламиране на партийните символи.
Доколкото разглеждахме тези символи, тук просто ще припом-

ним, че може би нищо не остава по-трайно в съзнанието на електо-
рата, отколкото партийната предизборна символика – цветът, ло-
гото, девизът, лозунгът и т.н.

Ще бъде брутална грешка, ако сметнем, че компонентите на
предизборния политически стил на лидерите едва ли не се изчерп-
ват с посочените по-горе. Напротив – това са само най-съществе-
ните компоненти на този стил, без които нито една предизборна
кампания не би могла да функционира ефективно. Това – пър-
во. Второ, десетте компонента на предизборния стил не са ня-
каква застинала догма, която не подлежи на промяна и обогатя-
ване, а тъкмо обратното – те са фундаментът, върху който мо-
гат да „стъпят“ и други нови компоненти, стига кампанията да
изисква това. Трето, известно е, че всички компоненти се при-
лагат гъвкаво и адаптивно, т.е. според партийните повели, еле-
кторалните настроения, типовете кампании и пр. И четвърто,
съвкупното проявление на тези компоненти на предизборния
политически стил винаги се използва в синхрон с конкретния

                                                

6
 Цит. по: Андреев, Андрей. Политическая психология. М.: Весь мир, 2002, с. 224.
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лидерски стил – демократичен, либерален и т.н., в контекста на
предизборната кампания, което пък от своя страна твърде често
постига ефекта на „предизборната харизма“, чийто феномен отдав-
на привлича различни изследователи.

3. Ефектът на „предизборната харизма“
Анализа на феномена „предизборна харизма“ ще започнем с

кратко уточняване на понятието „харизма“ и неговата научна същ-
ност, след което ще изясним проявленията на лидерската харизма-
тичност в предизборната борба. Това се налага, защото все още у
нас на харизмата като важно политическо явление продължава да
се гледа като на нещо второстепенно или несъществено, включи-
телно и в хода на предизборните кампании. В буквалния смисъл на
думата понятието „харизма“

*
 означава божествен дар и благодат,

има религиозен генезис и представлява изключително духовно
свойство, което е озарено от Бога. В науката то е въведено от Макс
Вебер, а иначе е заимствано от терминологията на ранното христи-
янство. Оттук харизматичното разбиране на лидерството се основа-
ва на изключителните качества на водача, без значение дали са ис-
тински, или хиперболизирани.

Същността на харизмата най-задълбочено е разгледана от М.
Вебер в труда му „Социология на господството“, който я детермини-
ра в няколко пункта: най-напред, авторът твърди, че харизматич-
ното означава това, че „естествените водачи в психическа, физиче-
ска, икономическа, етическа, религиозна или политическа беда са
били не назначени служители..., а носители на специфични и въз-
приемани като свръхестествени (в смисъл на неприсъщи на всеки-
го) дарби на тялото и духа“; на второ място, „носителят на хариз-
мата поема подходящата за него задача и изисква подчинение и
следване по силата на своята мисия...“, която се „решава от успе-
ха“; на следващо място е важно да се каже, че харизмата зависи
най-вече от „личната квалификация“ и характера на водача, кое-
то „по правило е малко по-различно качество“; и най-накрая, Вебер
изтъква, че харизмата отхвърля планомерното придобиване на пари
и че „чистата харизма е противоположна на всяко урегулирано сто-
панство – тя е... властта на нестопанствеността..., когато се отправя
да търси материални блага, подобно на харизматичния... герой“

7
.

Или, според учения „лидерската харизма“ преди всичко трябва
да се схваща като вид личностна изява на водачите, надарени с
божествено привлекателни качества, които се борят за властта

                                                

*
 харизма (гр. ез. harisma) – Божи дар; изключителна надареност, способност, признание.
7
 Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С.: Св. Климент Охри-

дски, 1992, с. 251–253.
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или пък притежават съответните властови ресурси в управлен-
ската йерархия.

Освен това М. Вебер развива тезата за т.нар. „харизматичен
герой“, който обаче не извежда властта си от разпореждания или
закони, а „...я спечелва и задържа само чрез изпробване на своите
сили в живота. Той трябва да върши чудеса, ако е пророк, – пише
авторът – и героични подвизи, ако е военен водач. Преди всичко
обаче трябва „да изпробва“ своето божие пратеничество..., като из-
веде до благополучие онези, които му отдават вярата си“

8
. С това

Вебер изрично подчертава, че дори и погледната в исторически ас-
пект, лидерската харизма винаги е била свързвана както с героиза-
цията на водачите, така и с вменяването им на изключителни качес-
тва, но без да се пропуска социалното благополучие на хората.

Принципно важно е да се отбележи, че М. Вебер не разглежда
тесногръдо същността на харизматичното лидерство, натиквайки го
само в „руслото“ на властовия феномен. Противно на някои твърде-
ния, немският учен е един от първите, които обосновават ролята на
„харизматичния герой“ в предизборните кампании. Проучвайки
една от президентските кампании в САЩ в началото на ХХ век, той
смята, че, ако съществува някакъв „герой“ с пленителна харизмати-
чност, то той „се стреми да разруши господството на партийните те-
хници чрез прилагане на плебисцитни форми за определяне на во-
дач, а при известни обстоятелства – и на цялата машина на номина-
циите“

9
. Следователно проницателният ум на М. Вебер не разглеж-

да „героизацията“ на харизматичния лидер в рамките на една обще-
ствено-политическа система, а пророчески предвижда големите въз-
можности на харизматичния водач в днешните демократични обще-
ства.

На тази теоретическа база имаме всички основания да изве-
дем една работна дефиниция на съвременното харизматично ли-
дерство (включително и на т.нар. „предизборна харизма“), а
именно: това е ярка изява на цял комплекс от изключителни ли-
чностни, политически, ораторски и други качества, които
„омайват“ огромна аудитория чрез ловко използване на идео-
логически и пропагандни постулати в името на конкретна идея
или кауза. С други думи харизматичният лидер преди всичко е
лидер трибун, лидер на публиката и лидер на масите

*
, който

със силата на своя личен чар и обаяние умело налага в общест-
веното съзнание най-различни идеи – политически, икономиче-
ски, идеологически, предизборни и др.под.

                                                

8
 Пак там..., с. 254.

9
 Пак там..., с. 269.

*
 Това определение в някаква степен е валидно и за държавниците, макар че по-голямата
част от тях по-скоро са прагматици и политици, отколкото личности с ярко харизматично
излъчване.
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Формулираното по този начин определение може да се крити-
кува или дори да се отрича, но от гледна точка на нашата тематика
то има съществено значение за извеждането на ефективен модел
на „предизборната харизма“, който да ни служи като база при подго-
товката на предизборната кампания.

Не е сериозно да се мисли, че в рамките на една точка е въз-
можно да се анализира пъстрото многообразие от теоретични моде-
ли, които се съизмерват с политическата и предизборната харизма.
Те обаче, освен че не са кой знае колко много, обикновено рамкират
най-общите клаузи на разглеждания феномен, без да се концентри-
рат по-пряко върху неговата ефективност. Точно затова ние ще се
спрем на един такъв модел, който притежава две основни разновид-
ности – по-обща и по-конкретна, както и на два възможни начина на
приложение – към политическата харизма изобщо и към предизбор-
ната харизма в частност. Тези модели са разработени от американ-
ския експерт Дезмънд Гилфойл в неговата книга „Харизмата и ней-
ният ефект“, който той нарича „модел на идентичността“ и „харизма-
тичен модел“.

А. Модел на идентичността
10

Формирането на този модел на предизборната харизма се гра-
ди на два основни постулата: единият е конкретната персонализа-
ция на политическия субект (лидер, водач, вожд); а другият – насоч-
ване на харизматичното поведение на лидерите и формиране на
мисловни модели по скàлата от горе на долу, т.е. от върха на пира-
мидата (съответната партийна централа) към нейната основа (чле-
новете, симпатизантите, електората). Това става с помощта на ня-
колко важни елемента като възлови съставки на модела, които са:

1) Идентичност: Кой сте Вие?
При реализацията на този елемент е валидно правилото на

т.нар. „полезен етикет“, с който се дефинира конкретната идентич-
ност на субекта и се създава собствен наръчник за нейното офор-
мяне. Заедно с това старателно се проучват качествата на бъдеща-
та персона, която ще се издига за лидер в предстоящата кампания,
като най-често се задават няколко реторични въпроса: Какъв имидж
или самоличност трябва да се формира?; Кой точно съм аз и кой
мога да бъда, когато се изправя пред камерите?. По такъв начин мо-
же да се стигне до онези идеи, които кандидат-лидерът непременно
иска да внуши на електората чрез избраното публично политическо
поведение.

                                                

10
 Представянето на този модел е направено по книгата на Д. Гилфойл (цит. съч., с. 110–

119), който пък модел по думите на автора се опира на разработките на Майкъл Паркин-
сън.
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2) Ценности, убеждения и качества
Същественото тук е това, че триединството от ценности, убеж-

дения и качества детерминира поведението на всеки един човек, а
оттук – и на всеки политически лидер. Те ръководят целенасочено-
стта и намеренията на индивида и подпомагат или подкопават уме-
нията и поведението на личността, които произтичат от съответния
имидж. Така е, защото формирането на „харизматичен“ имидж в
значителна степен зависи от два вида ценности – на средствата и
на целта. Особено интересно става тогава, когато самата власт се е
превърнала в ценностна цел или самоцел, което много често измес-
тва някои общочовешки ценности – свобода, демокрация и тем под.,
от моралната скàла на политическите водачи за сметка на фунда-
ментални цели...

Убежденията съставляват по-широк спектър на поведението,
защото, когато се вярва в нещо (например в идеология), уменията,
постъпките и поведението на лидера неминуемо се ръководят от не-
го. Плюс това убежденията на всеки политически водач, освен че са
израз на директна персонализация, оказват сериозно влияние върху
личностните (на лидера) и колективните (на социалните групи) въз-
приятия, чувства, мисли, воля, роли и пр. Това дава огромни пре-
димства при формирането на лидерската харизма, тъй като по пре-
зумпция убежденията на лидера винаги са верни, което понякога
„магнетично“ въздейства върху хората.

За лидерските качества вече достатъчно говорихме, но все
пак ще изтъкнем още един абсолютно неоспорим факт – без тях (ка-
чествата) няма нито силно водачество, нито силна харизма, нито
силна държавност...

3) Способности
Разкриването на лидерските способности е задължително ус-

ловие за формирането на ефективна „предизборна“ харизма. Под
способности обаче следва да разбираме не само някакъв  механи-
чен сбор от лидерски знания и умения (т.е. теоретични възможнос-
ти), но и онези конкретни навици (практическа реализация), с които
едни или други политически водачи „кандидатстват“ за висши посто-
ве в държавната йерархия. Всъщност ключът към изграждането
на „висококачествена“ лидерска харизматичност е взаимовръз-
ката между способностите на лидера и резултатите от тяхното
осъществяване в предизборния процес, включително и когато се
разграничават съответните разлики между ръководителите на пар-
тиите, институциите, държавата.

4) Поведение
Това е начинът, по който политическите лидери действат в да-

ден предизборен контекст. В случая най-важното е конкретният во-
дач да има адекватно и гъвкаво поведение, което ще му позволи
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ефективно да оперира с всички предоставени му предизборни ре-
сурси.

5) Контекст
При този последен елемент на модела въпросът обикновено е

следният: Какъв набор от ценности и убеждения биха помогнали
най-много за ефективната реализация на избрания от лидера поли-
тически образ? Тук често водачите избират модела на „взискател-
ния родител“, основно се фокусират върху бъдещето и изцяло се
концентрират върху възможното, или върху онова, което изгражда
стъпка по стъпка положителния харизматичен образ на лидера. В
подобен контекст лидерите проумяват, че е необходимо разглежда-
нето на идеите, промените и процесите да бъде в доста по-широки
граници, че общата мисия е станала обща мотивационна сила и че
събуждането на доверието у хората в лидера е предварително ус-
ловие те да минат „през огън и вода“ заради своя водач. Впрочем
изборът на такава лидерска идентичност вече говори твърде много
главно защото водачът е избрал поведенчески модели и прилага
набор от способности, които го извеждат на силни позиции на днеш-
ния политически пазар в условията на ожесточена конкуренция.

Може недвусмислено да се заключи, че моделът на идентич-
ността, разбира се, не е идеален, но както всяка фундаментална те-
оретична конструкция притежава ред собствени достойнства – об-
щоприети структурни елементи, систематичност при характиризира-
нето на харизмата, конкретни имиджови параметри и др., които така
или иначе водят до изграждането на положителна предизборна ха-
ризма.

Б. Харизматичен модел
Отличителните страни на този модел

11
 се характеризират с яс-

но изразена структура (понятие, модел, приложение) и строго опре-
делени черти (изисквания) за неговото успешно осъществяване. Те-
зи черти според американеца Д. Гилфойл са общо три:

1) Отрицание на статуквото
– изтъкване на грешките при настоящото състояние на нещата

(политика, икономика, култура и т.н.) в обществото;
– използване на оригинални реторични средства от лидерите,

за да се постигне съгласие с аудиторията относно преодоляването
на съществуващите слабости на сегашното управление;

– отстраняване на негативните особености на настоящото раз-
витие, които пречат на реализацията на въжделенията на лидера.

2) Словесно изразяване на визията
– постигане на съгласие с аудиторията за начините, по които

предложената лидерска визия ще „излекува“ съществуващото неза-

                                                

11
 Тук харизматичният модел също се разглежда според анализа на Д. Гилфойл, изложен

в неговата логическа последователност (Вж. Гилфойл, Д. Цит. съч., с. 177–180).



ПОЛИТИКА

80

доволително състояние на нещата в обществото;
– реално демонстриране как тази визия ще спомогне за реали-

зирането на обществените нужди на електората (с примери, проек-
ти, програми и др.);

– разкриване на предимствата на по-доброто бъдеще чрез де-
тайлизиране на подробностите при евентуална лидерска победа.

3) Предлагане на план
– предлагане на разумна стратегия за постигане на визията и

целите на лидера;
– подробно изясняване на етапите за осъществяване на този

план;
– демонстриране на абсолютна увереност в хората от страна

на водача, че ще могат да се справят с изпълнението на лидерския
план и замисли;

– осъществяване на скок в бъдещето: от предизборната плат-
форма през публичните изяви до постигане на крайната цел – побе-
дата на изборите; непрекъснато разясняване на предимствата на
бъдещото лидерско управление с помощта на вербалните и невер-
балните методи; тотално рекламиране на новите моменти в държав-
ното управление, ако се вземе властта, и пр., и пр.

Изобщо новостите при реализацията на харизматичния мо-
дел са ключов белег в кампаниите на политическите лидери,
тъй като те рязко ги отличават от другите политически водачи. За-
щото тъкмо те (новостите) в много голяма степен правят от вода-
чите лидери, от говорещите оратори и от политиците държав-
ници, доколкото харизматиците винаги предпочитат да „водят“
към по-добри и по-висши сфери, засвидетелствайки необходимо-
то внимание и уважение към преобладаващите ценности и убежде-
ния. Или, те използват галещите ухото мелодии на убеждението (Д.
Гилфойл) вместо надуващите главата трясъци на самодоволството,
принудата и заплахата. Това обаче е възможно да се случи само ко-
гато „харизмата на речта“ (М. Вебер) дирижира политическото по-
ведение на лидера, който наистина е решил сериозно да „атакува“
властта.

Между впрочем може би най-точното обобщение на същно-
стта на харизматичния модел е направил самият Д. Гилфойл,
който дава на модела следната формула: „страст + красноре-
чие + структура/форма = високо ниво на убеждаване и харизма-
тичен коефициент“

12
 (подчертаното е мое – Г. М.).

Кой от двата модела е по-ефективен в предизборната борба –
идентификационният или харизматичният?

                                                

12
 Пак там, с. 179.
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Това с категоричност много трудно може да се каже, понеже
най-меродавният „съдник“ е политическата практика на предизбор-
ните кампании и привлечените електорални гласове.

Но тази конкретна ситуация в предизборните кампании винаги
има своите персонални носители, чиято харизматична „мисия“ ся-
каш е от Господа дадена. Такъв е случаят с харизмата на „народния
трибун“ Жорж Ганчев (лидер на бившия Български бизнесблок), коя-
то „мисия“ в България великолепно е разкрита от М. Петров по сле-
дния начин: „...Жорж Ганчев (...) в публичната памет на аудиторията
изглежда ту като бивш сабльор (Жоро Шишката), ту като оставил къ-
щите си в Холивуд и Кипър, ту като върнал се в страната, за да се
бори на ползу роду (според неговата версия), ту като ездач на коби-
лата си Шуши (по името на неговата приятелка), ту като борец за
справедливост, заклеймяващ заговора на опонентите си (евролъжи-
цата на евролевицата, червено-синята мъгла на ляво-десния блок,
който ограбва България, и др.), ту като народен трибун, който призо-
вава от телевизионния екран съекипника си Петър Берон с ембле-
матичните слова: „Кажи си думата, Бероне“, и др. Любимец на ме-
дийните репортерки и на тълпата, харизматичен и екстремен в пуб-
личните си изяви, практичен при осигуряване на финансирането на
партията си (казват, не само на нея), Жорж Ганчев създаде образ на
политик от друга историческа епоха, който олицетворява и други
нрави от българската политическа история...“

13
.

Мнозина вероятно вече са възкликнали: „Ах, какъв изискан ха-
ризматичен херой!!!“.

Нищо подобно – ще отвърнем ние. Просто един съвременен и
нереализиран Бай Ганьо, който отдавна е станал аутсайдер в бъл-
гарската политика и чиято хъшлашка клоунада вече не интересува
почти никого (изборите през 2005 г. доказаха това)...

*     *     *
Още много може да се говори, пише и спори за лидерския по-

литически стил и за формирането на предизборната харизма. За ед-
ни това е плод на лични качества, за други – на партийна школовка,
за трети – на политически опит, и т.н., и т.н. Но за всички ни би тряб-
вало да е ясно едно твърде прозрачно обстоятелство: никакъв пече-
ливш политически стил, а още повече ефективна предизборна хари-
зма не би могла да бъде постигната, ако не е осигурено необходи-
мото финансово обезпечение на кампанията.

                                                

13
 Петров, М. Персоналният имидж... Цит. съч., с. 167.

11.
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ФИЛОСОФИЯТА НА УСПЕХА
∗

доц. д-р Васко Василев

Странно е това понятие „успех“. То би могло да се тълкува по-
много и най-различни начини, да се откроят множество варианти,
които по своята същностна проява биха могли и да бъдат коренно
различни.

I. Дефиниция и измерения на успеха
Успех според нас е да постигнеш определени цели, да достиг-

неш резултати, които дават възможност на твоята личност да заво-
юва място и признание в обществото; да получиш правото да живе-
еш при по-добри условия от останалите, да имаш власт над тях, да
бъдеш известен. С други думи успехът като присъща цел на човеш-
кия живот се възприема първично от по-голямата част от хората,
независимо към кой етнос принадлежат и в коя държава живеят, в
границите на следните характеристики:

• Постигане на по-добри материални условия за живот;

• Обществено признание, известност и авторитет;

• Придобиване на някаква власт (политическа, икономическа
и т.н.).

За по-голямата част от човешките индивиди постигането на
добри материални условия на живот е първостепенна задача, защо-
то става въпрос за тяхното съществуване, оцеляване и възпроиз-
водство. Затова при хората нещата са много по-различни в сравне-
ние с останалите живи организми.

Материалните условия, към които се стремят хората, имат
следната същност:

• Първични условия:
� осигуряване на храна;
� осигуряване на облекло;
� осигуряване на подслон;
� биологично възстановяване и възпроизводство;

• Вторични условия:
� образование и квалификация;
� транспорт;
� комуникации;
� информационно осигуряване;
� развлечения и секс;
� условия за научни експерименти и познание;

                                                

∗ С настоящата статия редколегията на годишника открива поредната си дискусия за
същността, смисъла и стратегията на успеха в съвременното общество.
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• Третични условия:
� разкош и скъпи дрехи;
� тютюнопушене и алкохол;
� наркотици;
� натрупване на пари и богатство;
� пътешествия;
� хоби;
� условия за упражняване на някаква власт.

Възможно е класификацията на материалните условия да не е
перфектна. Нямаме особени претенции за абсолютна точност. Ана-
лизът на всички включени в класификацията условия обаче показва
интересни зависимости от гледна точка на съдържанието на човеш-
кия живот.

По принцип всяко живо същество се стреми да съществува. В
неговата програма са включени определени потребности и инстинк-
ти, предполагащи съответните първостепенни задачи на организма,
а именно: дишане на въздух; приемане на вода и течности; приема-
не на храна; сън и отмора; реакции, свързани с опасностите, заст-
рашаващи функционирането на биологичната система на организ-
ма; стремеж към оцеляване; стремеж към възпроизводство и подго-
товка на наследниците; тренировки на биологичната система.

Следователно това, което определя оцеляването и възпроиз-
водството на човека, е закономерно. Такава по принцип е природата
на всяко живо същество. Но от гледна точка на неговите първични
инстинкти.

Човекът обаче е жив организъм със специфични качества.
Функциите на неговата мозъчна дейност и на неговия разум са в ос-
новата на формирането на определена ценностна система – нещо
като оценъчни критерии за възприемането и реакциите към околна-
та действителност. Дали това се нарича динамичен стереотип, или
не, това не можем да твърдим със сигурност. Можем да твърдим
обаче, че запаметената и непрекъснато обновяваща се в разума на
човека ценностна система съществено се различава от инстинктите
на едно живо същество, възприемани като първични и вторични.
Причината е в условията (факторите), които формират съответната
ценностна система.

Следователно всяко човешко същество в зависимост от своя-
та ценностна система (динамичен стереотип) се стреми към два
вида материални условия: първо, тези, които той инстинктивно
или съзнателно възприема като необходими за своето съществува-
не и оцеляване в заобикалящата го действителност; второ, условия,
предположени от характеристиката на неговата ценностна система,
които са възприети като необходими за достигане на материални
цели.
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В крайна сметка излиза, че успехът на един човек, възприеман
по отношение на материалното, може да има само две измерения:
задължителен успех – осигуряващ съществуването, развитието и
усъвършенстването на индивида; и успех „надбавка“ – този, който
се предполага не от първичната необходимост, а от поставените и
достигнати в резултат на съответната ценностна система цели. С
други думи успява този, който има материална среда, за да оцелява
и да се развива. Успява обаче и този, който натрупва за себе си по-
големи материални условия (това може да се изрази в различни
стойности, включително и чрез паричната форма на стойността),
независимо че този негов успех е повече от илюзорен. Според нас
успехът надбавка носи лично удовлетворение и обществено приз-
нание, но не изразява житейската мисия на човека на земята.

Различно е обаче, когато успехът надбавка е свързан със съз-
даването на материални условия за обществено ползване, каквито
са: училища, институти, университети; научни и изследователски
институции; болници и санаториуми; условия за култура и отдих;
градини, паркове, резервати; инфраструктура; работни места и т.н.

Независимо от всичко, материалният успех, и особено успехът
надбавка предполага постигането на обществено признание и из-
вестност. Общественото признание е нещо относително, защото
може да се разглежда в различни форми на проявление. Освен това
трудно може да се дефинира с абсолютна точност какви трябва да
бъдат измеренията на това признание и за каква общност става ду-
ма.

Според нас, ако приемем, че една общност е държавата или
асоциация от държави, успехът под формата на обществено приз-
нание ще има в следните няколко случая:

• когато личността не нарушава правилата на обществения
договор;

• когато неговата материална собственост, действия, въз-
можности и постижения се възприемат от обществото като положи-
телни;

• когато специфичните за таланта възможности създават за
членовете на обществото удоволствие.

Разбира се, трудно е да се каже кога един човек ползва об-
ществено признание и кога не получава това. Обичайно с общест-
веното мнение се занимават политолози, социолози и социологи-
чески агенции. Но много рядко сме виждали едно социологическо
проучване да представи верни и обективни резултати...

Известността като проявление на успеха не е правопропорци-
онална на общественото признание. Нещо повече – дори да бъдеш
непризнат от обществото, ти можеш да бъдеш известен, макар че
това ще бъде негативна известност.
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Ако приемем, че известността би могла да се нарече слава,
изхождайки от предходните разсъждения, бихме могли да форму-
лираме два аспекта на резултата, постигнат чрез известност: еди-
ния като слава (известност), свързана с високо обществено призва-
ние – триумф; и другия аспект като печална слава (известност),
обусловена от някакво обществено непризнаване.

Третият вариант на традиционния успех е придобиването на
власт. Понякога може с известни уговорки към придобиването на
власт да се прибави и стремежът към самата власт. Поставянето и
достигането на такава цел има за основа съответната ценностна
система.

Властта
∗

 според нас, без да бъдем категорични, е получаване
на условия и права човек да извършва следните функции: да управ-
лява, да разпорежда, да разпределя, да оценява, да санкционира.

Без да анализираме всичко това, в заключение обаче ще нап-
равим две обобщения: първо, според нас има успех, достигнат чрез
власт, но само тогава, когато упражняването на властта е необхо-
димо, свързано е с общественото развитие и носи ползи на общест-
вото; и второ, всички останали случаи, излизащи извън обхвата на
обществената полезност, ние наричаме безполезна власт, която
може би е вредна за обществото.

За жертвите на властта, за извращенията на властта не иска-
ме да пишем и да говорим. Възприемаме само тази власт и тези
нейни функции, които са неделима част от общественото развитие.

II. Алтернативите на традиционния успех
Обичайно по-голямата част от хората се стремят да постигнат

традиционния успех: материални условия, обществено признание,
известност и власт. Тези достижения зависят предимно от първич-
ните инстинкти и материалноориентираната ценностна система.

Традиционният успех е нещо необходимо, дори – едно необ-
ходимо зло. Защото без този успех съществуването на човека е
почти обречено. Неговото физическо оцеляване или е поставено на
карта, или се постига с изключително много усилия и при примитив-
ни (от гледна точка на съвременното потребление) условия.

В същото време обаче границата между задължителния успех
и успеха надбавка, които са двата основни елемента на традицион-
ния успех, не може да бъде фиксирана. Това е поради обстоятелст-
вото, че класификацията и измерването на човешките потребности
са субективно явление. Обществото и законите на обществения до-
говор оказват определено възпитателно или санкциониращо влия-
ние, но в крайна сметка всичко зависи от конкретния индивид и ха-

                                                

∗ Понятието „власт“ има много измерения: политически, икономически, социални, духовни
и др., които не се интерпретират в този им контекст тук.
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рактеристиката на неговата ценностна система. Разбира се тук не
трябва да се забравят както индивидуалните способности, така и
житейската ориентация на всеки отделен човек.

Традиционният успех според нас има алтернативи, когато ста-
ва дума за човека като мисловно същество: не толкова за материя-
та и материалното развитие, а за навлизането в познанието, за нат-
рупването на опит и усъвършенстването на човешкия дух и може би
за преминаването на материалното човешко съществуване в някак-
ва форма на материята.

Направо казано, смятаме, че мисията на човека на земята има
следните измерения: първо, да оцелее в заобикалящата го среда;
второ, да еволюира като биологичен вид; трето, да развие и усъ-
вършенства своя разум; четвърто, да се стреми към заветната цел
чрез дела и вяра да премине към следващата фаза на материална-
та и духовната метаморфоза.

Следователно, за да изпълни своята човешка мисия, на от-
делния индивид не е достатъчен само традиционният успех. На него
му е необходимо да търси и алтернативите на този успех, които ние
формулираме така: развитие на неговото възприятие, т.е. на него-
вите усещания към средата, в която живее; високо образование и
квалификация; научно развитие; усъвършенстване в направленията
на изкуството (изключваме обаче спорта); натрупване на опит и зна-
ние; духовно развитие по отношение на разума и ценностната сис-
тема; религиозно усъвършенстване; различни нестандартни изяви и
постижения.

Изброявайки алтернативите на традиционния успех, ние възп-
риемаме тезата, че, когато човешката ценностна система е ориен-
тирана главно към постигането на традиционния успех, това е опас-
но за човешкото съществуване на земята. Защо?

Защото се модифицират или се видоизменят целите на чо-
вешката мисия. Вместо предположени от нея цели се поставят на
преден план цели, които осигуряват известност, обществено приз-
нание и власт. В тази насока виждаме, че прекаленото господство
на битието върху съзнанието води до отклонения, възприемани от
нас като неприсъщи и отрицателни явления на човечеството, а
именно: богатство, материално разточителство и излишен комфорт;
властолюбие и управленски диктат; експлоатация; агресивно пове-
дение, войни и геноцид; организиране на производство заради пе-
чалбата, самото производство или създаването на средства за
унищожение; нарушаване на екологията и несъобразяване с при-
родните и обективните закономерности; незачитане на човешката
личност и достойнство.

Очевидно отклоненията в погрешна посока са може би основ-
ните фактори за погиването на всяка общностна система на отделна
човешка цивилизация и дори на човешкия род като форма на съ-
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ществуване. Разбира се, не забравяме, че тук има природни закони,
вселенски закони и проявление на случайни или неизвестни нам
фактори. Важното според нас обаче е следното:

• Ако не стане ясно, че съзнанието на човека трябва да оп-
ределя неговото битие и че именно високото съзнание и морал, за-
легнали в неговата ценностна система, са най-положителното дос-
тижение на човешкото съществуване, тогава човешкото общество е
обречено на друг вид съществуване, наричано от нас несправедлив
и погрешен икономико-социален строй.

Примерите в това отношение не са малко. Във връзка с това
можем да изброим: робовладелство, феодализъм, ранен капитали-
зъм, тоталитарен социализъм и други социални модели.

Може да се каже, че в началото на XXI век е трудно да се даде
отговор на въпроса как ще се развива човешката цивилизация и
възможно ли е тя да има близък край. Защото днес се говори за де-
мокрация. Но що за демокрация е тази, която чрез богатството, па-
рите и властта (и върху основата на световната глобализация около
една страна) признава за свои „ръководители“ само малка шепа хо-
ра? И респективно, ако си против, ти не си демократ!? независимо
от факта, че имаш права, интереси, че си човешко същество и т.н.

Днес демокрация на земята няма и не може да има. Нали-
це е едно явление, което ние наричаме „остра форма на дикта-
тура и заробване“, прикривани чрез една псевдодемократична
ценностна система. Това няма нищо общо с демокрацията. Защото
има силно противоречие между ценностните принципи и практичес-
ките действия. Защото унижението, отнемането на свободата и ге-
ноцидът на основната човешка маса са безкрайни.

Какво да се прави? Как да постъпи човечеството, за да се изг-
ради едно хуманно общество вместо общества на противоречия и
сблъсък на интереси? Трудно може да се посочи лесен, утъпкан и
кратък път за това.

Въпреки всичко в тази посока виждаме две възможности: пър-
во, еволюция на човешкото съзнание и неговото доминиране при
материалните цели; и второ, революция по отношение на икономи-
ческото, политическото и държавното устройство на обществото.

Няма да тълкуваме тези варианти. Наричаме ги обаче предс-
тоящите катализатори на човешкото съществуване и развитие. Без
тях няма социална светлина, тъй като ще има отклонения, и то към
тъмнината, а може би и към бездната на несправедливостта, която
е увертюра към разрухата и апокалипсиса...

III. Стратегия за успех
Не вярваме да съществуват сигурни ефективни технологии

или формули за постигане на успех. В същото време възприемаме,
че спазването на определени принципи и предприемането на някои
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действия е необходимо. Тези принципи, действия и насоки ние на-
ричаме стратегия на успеха.

От наша гледна точка тази стратегия трябва да се създава,
развива и използва в следните направления: оцеляване, материа-
лен успех, икономическа власт, политическа власт, известност, об-
ществено признание, духовно развитие.

1. Стратегия на оцеляване
Оцеляването е първостепенна задача, защото е фундаментът

на успеха и непрекъснато съпътстващо условие за неговото пости-
гане и развитие.

Оцеляването може да има две основни форми за реализация:

• инстинкт за оцеляване (самосъхранение) на индивида;

• извършване на целенасочени действия за оцеляване на
индивида.

Ако се намеси при оцеляване на някои биологически видове
някой, който съзнателно или инстинктивно има интерес от този вид,
можем да формулираме и трета форма: оцеляване чрез създаване
на условия от други индивиди. Тази трета форма се проявява тога-
ва, когато има пряка зависимост при съществуването на отделни
биологически видове (например торни бръмбари, птици чистачи и
други) или когато самият човек със своите инстинкти целенасочено
предприема действия за съхраняване или на флората и фауната на
земята, или на себеподобните си.

В контекста на тези разсъждения ще съсредоточим своето
внимание единствено върху оцеляването като целенасочена
дейност на човешкия индивид.

Какво е необходимо да прави един човек, за да оцелее и
съществува в заобикалящата среда?

Според нас той е длъжен да извърши следното:

• първо, да се приспособи към средата, в която живее;

• второ, да реагира адекватно на всички промени в тази сре-
да;

• трето, да се опита да опознае околната среда и да изгради
поведение, което да изпреварва промените в нея;

• четвърто, да формира необходимите за оцеляване инстин-
кти, знания и умения у своите наследници, т.е. да възпита у тях спо-
собности за приспособяване и успех.

От всичко, което представихме до тук, може да се направи из-
вод, че най-важното условие за оцеляването на всеки човек е него-
вото приспособяване: към природата, обществото, към обективните
и субективните закони и закономерности, към всички условия, които
дават отражение върху неговото съществуване, развитие и успех.

Човек може да се приспособява по различни начини. Най-
разпространен между тях е избягването на риска, т.е. да се стре-
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мим винаги към условия, при които всичко за теб ще бъде благопри-
ятно и няма да има опасности за твоето физическо или обществено
съществуване.

Този способ е изключително ефикасен. Той се превръща в ин-
стинкт за самосъхранение на отделната личност, която чрез своите
действия цели да създаде за себе си благоприятна среда. Съгласни
сме напълно с подобно поведение, но само дотолкова, доколкото
става въпрос за биологичното оцеляване на човека. Човек обаче не
е само биологично същество. Той има душа, интелект, той има пог-
лед към света и житейска мисия. Съществувайки и развивайки се,
всеки човек трябва да се усъвършенства като разум, интелект, като
човешки дух, като висше същество и специално божие творение.

Следователно съществува опасност, следвайки инстинкта си
за самосъхранение, човек да оцелява, но практически да остава на
едно място или само да видоизменя незначително своите позиции
по отношение на човешката мисия и нейните стратегически цели.

В тези случаи човешкото поведение може да се характеризира
така: непрекъснат страх, че няма да оцелее; приспособяване към
всичко, което е благоприятно за него днес, в настоящия момент; от-
каз от всички действия, които могат да бъдат рискови за неговото
оцеляване; обществена примиримост; изпадане в изолация и
следване на правилата: „Спасявай се поединично!“, „Преклонена
глава сабя не я сече!“, „Другите не ме интересуват!“, „Аз не съм то-
зи, който ще оправи света!“ и т.н., и т.н.

Може би това са правилни позиции, ценностна система, която
ръководи индивида към оцеляване и самосъхранение. В същото
време обаче подобни действия предполагат отрицание и компроми-
си, т.е. отрицание на ценности като свобода, равенство, човеколю-
бие и компромиси по отношение на съвестта, човешкото достойнст-
во, високия материален статут, духовното развитие, ценностите,
предположени от мисията на човека в неговия земен живот.

Ето защо в заключение ще направим извода, че за един човек
оцеляването е обективна необходимост. В същото време обаче
трябва да се прави разлика между „оцеляване“ и „достойно
оцеляване“.

За да оцелее достойно един човек, неговата стратегия спо-
ред нас трябва да се основава на следните принципи: първо, да
притежава знания и умения, т.е. да формира у себе си качества, не-
обходими за усещане, оценка и реакции спрямо средата, в която
живее, и нейните промени, възприемани като постоянни, временни
и случайни фактори; второ, да се приспособява навсякъде и към
всичко, от което той лично или неговата общност ще имат полза;
трето, да бъде религиозен, но не само чрез вярата си в Бог и рели-
гиозното послушание, но и чрез вярата си в човешката мисия на зе-

12.
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мята и необходимостта от достигане на духовно развитие и съвър-
шенство.

Следователно тази стратегия я виждаме като потребност не
само за човешкото оцеляване, но и като необходимо условие бавно
и постепенно човекът и неговите общества да еволюират към съ-
вършенството, към обществото на разума и духовното развитие,
към доминиране на човешкото съзнание по отношение на неговото
битие.

2. Стратегия за материален успех
За да успее човек в материално отношение, т.е. за да има ма-

териален успех във всички негови измерения, също е необходимо
да прилага определена стратегия. Тази стратегия обаче се различа-
ва значително от стратегията за оцеляване, защото, от една страна,
материалният успех е елемент, неотменима част от оцеляването, а
от друга страна, стратегията за материален успех изисква в по-
голяма степен подготовка и целенасочени действия за сметка на
инстинкта за самосъхранение.

И така, как да успеем материално? Това е един от първосте-
пенните въпроси за всяко човешко същество независимо от обстоя-
телството, че всяка религия обещава блаженство и успех, но не на
земята, а там, далеч – в отвъдното.

Без да държим сметка за нюансите и алтернативите, ние при-
емаме, че няма нищо лошо всеки човек да се стреми към материа-
лен успех тук, на земята, по време на своя земен живот. Стига да не
подчини на този стремеж цялото свое съзнание и целенасочени
действия, защото в крайна сметка може би ще преследва една сян-
ка, една химера, която уж е близко, но която непрекъснато се движи
и бяга пред него.

Въпреки предпазливостта и резервите, с които разглеждаме
материалния успех, смятаме, че за неговото постигане е подходя-
ща следната стратегия:

1. Осигури своята фундаментална подготовка като интелект;
2. Направи професионален избор или бизнес ориентация;
3. Придобий квалификация, знания и умения;

4. Използвай всяка възможност за придобиване на опит
∗

.

                                                

∗ Към тези фундаментални стратегически правила могат да се добавят още следните:
Запомни! Всичко е стока! Дори и твоят труд!; Интересува те не само стойността, но и пот-
ребителската стойност на това, което произвеждаш или придобиваш; По-добре мисли,
ориентирай се и разработи политика и стратегия за действие, отколкото непрекъснато и
постоянно да се трудиш!; Всичко започва и завършва с пазара и реализацията. Стоково-
паричните отношения имат обективни закономерности; всяко начало изисква подготовка.
Началото на началата е проучването на условията; Стойността на парите днес е по-
висока от тяхната стойност утре. Ако преследваш материален успех, превръщай парите в
капитал, т.е. направи така, че парите да раждат пари; Икономията е майка на мизерията.
Вместо да се ограничаваш в своите разходи, опитай да получиш повече приходи; Бъди
гъвкав и се съобразявай с конкуренцията; Вместо равномерност предпочитай масирани
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Очевидно, стратегията на материалния успех не е лесно не-
що, поради което тя трябва да се преследва дългосрочно и в про-
дължение на почти целия човешки живот...

3. Стратегия за получаване на икономическа власт
Ако твоята стратегия за постигане на материален успех е спо-

лучлива, получаването на икономическа власт е близко. Защото:

• първо, икономическата власт се предполага от материал-
ния успех и придобитите пари и собственост;

• второ, икономическата власт зависи от монополните пози-
ции по отношение на собствеността, разпределението и преразпре-
делението;

• трето, икономическата власт зависи от твоето място според
закона;

• четвърто, икономическата власт може да се постигне и чрез
използването на политическата власт.

От това следва, че, за да постигнеш икономическа власт, е
необходимо да спазваш следните изисквания: да натрупаш пари и
богатство; да постигнеш експертно равнище в работата си; да зае-
меш висш държавен пост; да станеш политик и др.

Тази стратегия не е самоцел, но опитът показва, че, когато се
спазват или преследват горните изисквания, „получаването“ на ико-
номическа власт е много близко.

4. Стратегия за политическа власт
Притежаваш ли икономическа власт, много лесно можеш да

получиш и политическа власт. Обратната метаморфоза също е
възможна. Ако разполагаш с политическа власт и добре експлоати-
раш нейната сила, придобиването на икономическа власт е задъл-
жително следствие. Подчертаваме обаче: „Икономическа власт без
политическа окраска няма, политическа власт без икономически по-
зиции е обречена на гибел“.

В този случай принципите за придобиване на политическа
власт според нас са следните: придобиване на икономическа мощ;
купуване на действащи политици; морковчето и тоягата като средс-
тва за успех; заемане на правилна позиция в точно определено
време като алтернатива на политическия успех; когато си без необ-
ходимите качества и късмет, гледай към политиците отдалеч и др.

Днес от политика разбират всички. Но не всеки може да бъде
политик, защото, за да бъдеш такъв, се изискват следните качества:

� праволинейност;

                                                                                                                  

тактически действия след солидна подготовка; Рискът винаги трябва да се застрахова и
дори да се презастрахова. Който не желае да рискува, да се подготви да бъде изпълни-
тел, т.е. да си търси подходящи началници.
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� бърза промяна на позициите;
� афинитет към компромиси;
� дипломатичност;
� хладнокръвие и бърза ориентация;
� отсъствие на душевни угризения;
� лъжа, представяна като истина;
� практичност и т.н. и т.н.
Придобиването (и притежаването) на политическа власт никак

не е лесна работа, а още по-малко – аматьорска дейност. И все пак
– изразените принципи за нейното упражняване могат да донесат
стратегически успех. Поне така показва практиката!

5. Стратегия за известност и обществено признание
Невинаги е добре да бъдеш известен, защото прекалената из-

вестност пречи на нормалния ти живот, който е на показ навсякъде
и пред всички. Още по-лесно е да бъдеш печално известен, т.е. да
се превърнеш в хорските очи в своеобразен Франкенщайн, злодей,
престъпник или традиционен неудачник.

Въпреки тези съображения известността под формата на сла-
ва или триумф е нещо хубаво, към което се стремят голяма част от
хората още от своето детство. Какво обаче трябва да включва на-
шата стратегия, за да бъдем известни:

• Постигай това, което другите не могат;

• Бъди нестандартен;

• Доставяй удоволствие;

• Бъди добър и справедлив;

• Причинявай болка и страдания;

• Бъди лош и не спазвай правилата;

• Поставяй себе си винаги в центъра на събитията, публич-
ността и рекламата;

• Бъди артист, дипломат, завоевател, престъпник, творец,
предател, жертва, победител, феноменален, атрактивен или прите-
жавай монополни права или късмет.

Можеш да бъдеш известен, но да не получиш обществено
признание – известните рано или късно изпадат в обществена изо-
лация. Също така обществено признатите бързо биха могли да се
прехвърлят в групата на непризнатите.

На свой ред постигането на обществено признание според
нас изисква следната стратегия:

• Спазвай правилата;

• Прави компромиси;

• Бъди готов на саможертва;

• Със своите действия създавай обществена полза;

• Бъди уникален по отношение на добро поведение, висок
морал или професионални постижения;
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• Бъди винаги правилният човек на правилното място.
Ако не бъдеш известен и обществено признат, не е страшно.

Пак можеш да живееш добре и да бъдеш доволен от себе си. Важ-
ното е каква е твоята гледна точка и към какво се стремиш в своя
земен живот.

6. Стратегия за духовно развитие
Хората обичат материалния успех. Обичайно за една голяма

част от човечеството и поради други причини духовното развитие е
на заден план. Темата за духовното развитие е необятна. Поради
това само ще отбележим, че духовно развитие може да се постигне
чрез: религиозно усъвършенстване; развитие на познанието и опи-
та; развитие на разума; формиране на ценностна система, ориенти-
рана към човешкото съвършенство; съответствие между човешки
ценности и практически действия.

*     *     *
Навярно за мнозина тези разсъждения ще прозвучат парадок-

сално, абсолютизирано или вулгарно; за други те ще бъдат несери-
озни, тъй като не се опираме на известни автори и мислители; за
трети може би такива размисли са еретични и неправдоподобни и
т.н., и т.н. За нас обаче това са размишления, които произтичат от
житейската практика и по които, разбира се, много може да се спо-
ри...
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БИОМЕТРИЧНИ ТЕХНИКИ

ас. Кирил Филипов

1. БИОМЕТРИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ1

Същността на биометричната идентификация се базира на
основното възприятие, че природата не повтаря сама себе си. Всеки
реален обект или човек е индивидуален по различен начин. Това
различие или детайл е информацията за характерните особености
на отделната личност или обект.

Акуратната и автоматична идентификация и автентификация е
фундаментален проблем в развитието на съвременната мрежова
среда. Използваните досега средства като PIN кодове, пароли, клю-
чове, смарткарти и други способи вече не са надеждна защита. То-
ва, което е необходимо, за да се установи, че този, който твърдиш,
че си, – е биометрията.

Терминът „биометрия“ обикновено се свързва с научното зна-
чение на статистическия анализ на биометричните технологии. В
технологичен аспект биометрията се използва за анализиране на
човешките характеристики за целите на сигурността. Първоначал-
ната дефиниция може да бъде формулирана по следния начин:

„Биометрията е уникална измерима характеристика или отли-
чителна черта на човешките същества за автоматично разпознава-
не или верифициране на идентичността.“

2

Системите с пръстов отпечатък са едни от най-популярните и
удобни биометрични технологии, защото са много по-прецизни от
гласовото разпознаване например и същевременно в значителна
степен по-достъпни като цена от сканирането на ириса. С всеки из-
минал ден все повече уреди се окомплектоват със скенер за пръс-
тов отпечатък (мобилни телефони, преносими компютри, автомоби-
ли и др.).

Система, базирана на карти/транспондери за достъп, удосто-
верява идентичността само на информационния носител, а не на
приносителя му. Биометричните системи идентифицират хората по
това, което са, – техните физиологични характеристики: пръстов от-
печатък, длан, очи или спектрална характеристика на гласа, а не по
това, което знаят (код/парола), или това, което представят (карта,
ключ, транспондер). Бързото навлизане на биометричните способи
намалява в значителна степен разходите за ID карти, като истинска
полза от това ще има при пълното им елиминиране. Например отк-

                                                

1
 <(Sources: Handbook of Fingerprint Recognition; Seminar on Network Security: „Authorization

and Access Control in Open Network Environment“) bias.csr.unibo.it/maltoni/handbook/ >
2
 Julius Ltd. presentation>
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радната или загубена карта може да бъде използвана от някого
другиго без знанието на притежателя ù.

Един от най-критикуваните фактори, имащ значение за успеш-
ното навлизане на биометричните системи, е тяхното психологичес-
ко възприемане. Именно поради това е необходимо да се предпри-
емат правилни подходи за представяне на предимствата и ползите
от внедряването на биометрията.

Измеримата биометрична характеристика може да бъде фи-
зическа, като око, лице, пръстов отпечатък, ръка и глас или пове-
денческа, като подпис и динамика на печатане/писане. Биометрич-
ната система трябва да може да разпознава и верифицира тези ха-
рактеристики бързо и автоматично.

Често се казва, че с биометричните системи може да се пос-
тигне високо ниво на сигурност. За потвърждение на това твърдение
биометричната индустрия използва именно тази дефиниция. Трите
нива на сигурност са:

� Най-ниското ниво на сигурност е дефинирано като нещо,
което имаш, притежаваш като собственост, като идентификационен
бадж със снимка например;

� Второто ниво на сигурност е нещо, което знаеш, като па-
рола за достъп в твоя компютър, пинкод за банкова карта или АТМ;

� Най-високото ниво на сигурност е нещо, което си, и нещо,
което правиш.

Именно това е същността на биометричните технологии.
При идентификацията се използва метод на сравнение на

„един от много“ биометрични образци или добиване на код от него и
отнасянето му към всички съществуващи в базата данни. Докато
при верификацията се прави сравнение на една биометрична мост-
ра с един биометричен запис в базата данни за идентифициране на
този, който е бил заявен, като например при смарткарти, за да се
установи дали приносителят е притежателят на картата.

Всички биометрични системи за идентификация и автентифи-
кация работят, като използват четири основни процедури:

� Снемане на отпечатък – физиологичен или поведенчески
образец се снема по време на записа, също и в процеса на иденти-
фикация и верификация;

� Екстракция – добива се уникална база данни от образеца и
се създава шаблонът (записът);

� Сравнение – записаният шаблон се сравнява със заявения
образец;

� Съответствие/несъответствие – системата решава дали
характеристиките, снети при екстракцията на новия образец, съот-
ветстват, или не съответстват на тези в базата данни (Фигура 1).
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Фигура 1

За сравняване на различните биометрични системи се изпол-
зват две вероятности, които измерват акуратността и работата на
биометричните технологии:

� Грешно отхвърляне на верния собственик – false rejection
rate (FRR);

� Грешно приемане на неверни данни – false acceptance rate
(FAR).
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Физическите биометрични способи имат три основни компо-
нента:

� Автоматичен механизъм, който сканира и снема дигитално
или аналогово изображение на физиологична характеристика от жив
човек;

� Компресиране, обработка, записване в базата данни и
сравнение на снетите характеристики с тези в паметта на система-
та;

� Осъществяване на връзка с приложенията на системата.
Биометричните системи имат различни възможности за съх-

ранение на направените записи:
� Биометричен способ – това обикновено са случаи на малки

затворени системи;
� База данни, съхранявана на сървър;
� Пластични карти или символи (баркод, отпечатък, смарт-

карти).
Основното приложение на биометричните системи е заменя-

нето на PIN кода с физически белег или употребата и на двете, не-
обходими при автоматичната автентификация и идентификация.

Ето някои от различните приложения:
� Контрол на достъп до компютърни системи, бази от данни,

мрежови ресурси, мрежова работа;
� Национални идентификационни карти и паспорти;
� Идентификационни карти за достъп;
� Е-банкиране, изполване на АТМ, мрежов достъп или теле-

фон;
� Физически контрол на достъп до сгради, райони, помеще-

ния и автомобили.

2. ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ СЕНЗОРИТЕ
ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК

За практическо използване по-важни от тези технологии са
следните:

1. Оптични
Вариант на дигитална камера може да бъде използван за сне-

мане на оптическо изображение на пръстов отпечатък. Пръстът се
поставя върху стъклена повърхност, подходящо осветена. Препо-
ръчително е монтирането на лещи, които да адаптират близостта на
обекта. Първоначално изображението е снето посредством CMOS
или CCD обекти, подредени в определен ред, с подходяща резолю-
ция, след което е преобразувано в изображение от сивата скала
(между 2 и 16 оттенъка са напълно достатъчни).

2. Капацитивни
Когато пръстът е поставен срещу променливо чувствителни

пластинки (пиксели), вариациите в диелектричността между изпък-

13.
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налостите и вдлъбнатините (въздухът) отразяват капацитивността
им локално. Това позволява да бъдат определени изпъкналостите и
вдлъбнатините и да се конструира изображението.

3. Радиоелектромагнитни полета
Ако пръстът е наелектризиран с нискоинтензитивни радио-

вълни, той действа като радиопредавател и различните разстояния
между изпъкналостите и вдлъбнатините могат да бъдат уловени
посредством подредените в определен ред пластинки (пиксели) на
звукоотражателната антена. Препоръчително е пръстът да бъде в
контакт с предавателната площ на сензора (основно около перифе-
рията). Поради зависимостта от физиологичните характеристики на
кожата е трудно радиосензорите да бъдат измамени от изкуствен
пръст.

4. Налягане
Чувствителна на натиск/налягане област от пиксели (пластин-

ки) може да бъде конструирана от пиезоелектрични елементи, които
да снемат отпечатък от изпъкналостите на притиснат към тях пръст.

5. Микроелектромеханични
Микроелектромеханичните системи (MEMS) са пресечна точка

между изследването, развитието и разгръщането на броя на прило-
женията. Област от микромеханични сензори за установяване на
изпъкналостите и вдлъбнатините на пръста е създадена в лабора-
торни условия, но устойчивостта на това устройство не е напълно
доказана.

6. Термични
Пироелектричен материал може да конвертира различна тем-

пература в специфичен волтаж. Този ефект е достатъчно продъл-
жителен и се използва в инфраредкамерите. Термичният сензор за
пръстов отпечатък, базиран на този материал, измерва температур-
ните различия между пикселите (полетата) на сензора, които са в
контакт с изпъкналостите, и тези, които не са в контакт с вдлъбнати-
ните.

7. Статично или сканирано изображение
Повечето от гореспоменатите технологии за снемане на отпе-

чатък могат да бъдат описани по два начина. Един от тях е използ-
ването на статичен прозорец за снемане на изображение, който е
със същия размер като препоръчителния пръстов отпечатък. Пръс-
тът се натиска върху повърхността му за времеви период, необхо-
дим за снемане на изображението. Този подход има предимство за
получаване на пълно изображение от една операция. Неговите не-
достатъци са голямата по размер матрица (което от своя страна во-
ди до големи IC разходи – Фигура 2) и оставащият върху повърх-
ността на скенера латентен отпечатък.

Вторият подход е използването на правоъгълен прозорец,
който е с ширината на препоръчителното изображение и само ня-
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колко пиксела по-висок от него. За снемане на отпечатък пръстът се
поставя вертикално върху прозореца. Този способ изисква изобра-
жението да бъде сканирано за няколко секунди и преконструирано
от софтуера. Негови предимства са значителното намаляване на IC
разходите и стабилното изображение в случаите на термично сне-
мане, както и фактът, че е самопочистващ се.

Фигура 2
Намаляване на размера на матрицата –

намаляване на IC разходите3

3. СКЕНЕРИ ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК
Основните характеристики на скенерите за пръстов отпечатък

зависят от спецификата на вградения сензор, който определя ха-
рактеристиките на изображението (dpi площ, функционален обхват),
размера, разхода и стабилността. Те са:

� Интерфейс: FBI-compliant скенери често имат аналогов из-
ход (RS-170) и е необходимо изображението да бъде дигитализира-
но. Това оскъпява допълнително системата и обикновено се изисква
вътрешният превключвател да бъде монтиран в приемника. От дру-
га страна при не-AFIS устройства аналогово-дигиталното преобра-
зуване се извършва от самия скенер и връзката с приемника е вина-
ги през обикновен паралелен порт или USB връзка;

� Рамки за секунда: Тази характеристика индикира броя на
изображенията, които могат да се получат от скенера и да се изпра-
тят до приемника за една секунда. Високото ниво на рамка (напри-
мер по-голямо от 5 рамки/секунда) позволява по-добро движение на

                                                

3
 < Source: homeweb2.unifr.ch/humma/pub/publications/MyIdea-sensors-protocol-RR-

0512.pdf">
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пръста върху сензора и допринася за по-добро взаимодействие със
скенера. Също така се осигурява и естествена визуална обратна
връзка;

� Автоматично откриване на пръста: Някои скенери авто-
матично откриват регистрирания пръстов отпечатък, без да изискват
приемникът да взема и обработва изображения. Това позволява
процесът на инициализиране да започва в момента, в който потре-
бителят докосне сензора със своя пръст;

� Криптиране: Използва се за защита на канала, по който се
осъществяват връзките между скенера и приемника, и за ефективен
начин на защита на системата срещу външни пробиви;

� Поддръжка на оперативни системи: В зависимост от
приложението и инфраструктурата на местата, където трябва да
бъдат инсталирани скенерите за пръстови отпечатъци, важна пред-
поставка е тяхната съвместимост и възможността да поддържат
операционни системи като Windows или Linux.

Фигура 3

Типове отпечатъци по физиологична принадлежност
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4. БИОМЕТРИЧНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ-
ТА: КОЙ МЕТОД РАБОТИ НАЙ-ДОБРЕ?4

Всеки един от методите за биометрична идентификация при-
тежава свои отличителни характеристики. Някои от тези системи са
в известна степен агресивни, други могат да бъдат използвани без
знанието на конкретния субект, трети е много трудно да бъдат из-
мамени (Фигура 4). Тези методи са:

� Идентификация с пръстов отпечатък
Пръстовите отпечатъци остават постоянни през целия ни жи-

вот. Използват се повече от 140 години за сравнение в целия свят и
досега не е открито сходство между два различни пръстови отпеча-
тъка. Вече се инсталират и в сравнително малки по размер системи,
което доказва тяхната ефективност. Единственият им недостатък е,
че се изисква чист пръстов отпечатък.

� Геометрия на ръката/ дланта
Системите, използващи този способ, работят в по-

непретенциозна среда. Не се изискват чисти ръце или малки по
обем бази данни. Подходящи са за контрол на достъп до помеще-
ния и сгради, при които не се изисква особено високо ниво на сигур-
ност (например производствени предприятия).

� Сканиране на ретина
Не е възможно да се направи копие на човешката ретина.

Структурата на кръвоносните съдове на обратната страна на окото
е уникална за всекиго и остава постоянна през целия ни живот. Не-
обходима е обаче поне 15 секунди пълна концентрация, за да се
направи сполучливо сканиране на ретината. Този способ намира
приложение в сфери с особено високо ниво на сигурност – прави-
телствен сектор и военна промишленост.

� Сканиране на ирис
Подобно на ретината, при сканирането на ириса се вземат

уникални биометрични данни, които са постоянни през целия чо-
вешки живот. Сканирането е относително трудно да се извърши,
най-вече за деца или възрастни хора. От друга страна тези биомет-
рични характеристики могат се записват в баркод формат.

� Лицево разпознаване
От всички биометрични методи сканирането на лицето е най-

гъвкавият и дискретен начин за идентификация. Неговото предимс-
тво е, че може да търси определен образ сред множество хора, като
това се извършва с дигитална камера. Съвременен метод е „Лицево
разпознаване, базирано на еластични групи по съвпадения на гра-
фи“.

                                                

4
 <(Sources: www.findbiometrics.com/Pages/feature%20articles/)>
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Системите, свързани с изкуствен интелект и компютърна ви-
зия, често специфицират дизайнерски структури за модели от три-
измерни обекти или обектногенериращи процеси. Невронните мре-
жи структурират примери за статистически техники. Представянето
на локални обекти е базирано на трансформационните вълни на
Гейбър. Вълните на Гейбър са биологични, конвулсивни ядра във
формата на вълни, поставени в равнина.

Джетовете
5 описват малки изменения на величини в сивия

спектър. Те са базирани на трансформацията на вълните, дефини-
рани като конвулсия:

 

,

в съчетание с ядрата на Гейбър:

.

Фигура 4

Фигура 4 представя лице, базирано на трансформацията на
вълните на Гейбър, също така и конвулсия, поставена от вълнови
ядра. Пространствената колекция от всички събрани джетове за-
едно с информация за тяхната локализация се използва за предс-
тавяне на обект като лице.

За лицата ние дефинираме специфични точки като:
– форма,
– ъгли на устата,

                                                

5
 <(Sources: www.face-rec.org/algorithms/EBGM/WisFelKrue99-FaceRecognition-

JainBook.pdf /)>
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– тип на носа,
– горна и долна точка на ушите и т.н.
Графите на различните лица обясняват разликата в геометри-

ята и локализирането на обектите. Геометрията на джетовете и
вълните на Гейбър спомагат за решаването на пространствени
проблеми, като при различните гримаси системата разпознава, че
обектите са на едно и също лице.

Процедура на съвпадение:
Стъпка 1. Намиране на най-подходящата позиция на лицето;
Стъпка 2. Изчисляване на позиция и размери;
Стъпка 3. Изчисляване на триизмерни величини, вече изчис-

лени в Стъпка 2;
Стъпка 4. Локална векторна мрежа.
След въздействието на различните модели графи върху гале-

рията от снимки системата дава резултат за обекта с най-високо
съвпадение. Компресията на системата обикновено използва 250
търсени точки за секунда.

� Подпис
Подписът е още един пример за вземане на биометрични дан-

ни. Този метод е лесен и удобен за употреба, но съществуват някои
недостатъци. Например недоброто качество на сканираното изоб-
ражение води до затрудняване на процеса на идентификация.

� Гласово разпознаване
Както при лицевото разпознаване, и този метод е дискретен.

Особено е удобен за контрол на достъпа до отдалечени обекти. От
друга страна съществува възможност за измама на системата. Това
става чрез запис или имитиране на гласа на друг човек.

Фигура 5

a b c d e f

g h i j k

a – ухо; b – лице; c – термограма на лице; d – термограма на
ръката; e – вени на ръката; f – геомертия на ръката; g – пръс-
тов отпечатък; h – ирис; i – ретина; j – подпис; k – глас
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Биометричните решения успешно намират приложение на
световно ниво в различни сектори като e-търговия, мрежови систе-
ми, системи за контрол на достъпа и работното време, банков сек-
тор, достъп до медицински регистри и списъкът става все по дълъг с
всеки изминал ден (Таблица 1).

Таблица 1

видове предимства недостатъци приложения

Пръстов
отпечатък

� Достъпна цена
� Високо ниво

на сигурност

� Частичен
отпечатък и
замърсени
пръсти

� On-line
банкиране

� Бази данни
� Брави
� Контрол на

работното
време

� Контрол
на достъпа

Лице
� Лесно, бързо
� Един от най-ев-

тините методи

� Възможност
за имитиране

� Лошо осветен
образ води до
неразпозна-
ване

� Ниска степен 
на акуратност

� Държавни
структури

Отпечатък
геометрия на

дланта

� Лесни за упот-
реба

� Малки по обем
бази от данни

� Лесни за инте-
грация с други
биометрични
системи

� Ниска степен
на акуратност

� Производс-
твен сектор

� Магазини

Ирис
Ретина

� Изключително
трудно за изма-
ма (Ретина)

� Лесно копира-
не (Ирис)

� Скъпи инфра-
ред камери
(Ретина)

� Ядрени ла-
боратории

� Медицински
центрове

� Изправител-
ни институ-
ции/затвори

Глас

� Достъпна цена
� Удобен за дос-

тъп от разстоя-
ние

� Влияние от
физическото/
емоционалното
състояние

� Дистанцион-
но банкиране

� Дистанционен
достъп до
база данни
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Подпис � Достъпна цена

� Влияе се от
физическото и
емоционално-
то състояние

� Офиси

Биометрията играе важна роля за надеждната идентификация
и за контрола на достъпа до различни по вид и род системи, както и
до информационни бази данни. Ако основната идея на внедряване-
то на системите за контрол на достъпа е да установяват къде хора-
та могат или не могат да влизат, тогава единствено използването на
биометрични способи наистина дава тази възможност. Благодаре-
ние на тях се постига желаната комбинация от максимална степен
на сигурност и максимално удобство.

14.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ

НА ЧАСТНИТЕ КОЛЕЖИ И УНИВЕРСИТЕТИ В САЩ

Д-т Десислава Димитрова Пикет – САЩ

Това изследване прави преглед на общите характеристики на
личния състав в институциите за висше образование в САЩ и по-
конкретно – на малките частни университети и колежи. Изследват се
промените на личния състав през последните двадесет години.
Очакванията са да има значителен ръст на професионалния състав,
тъй като все по-комплексните дейности и професионализацията на
администрацията и ръста на студентските услуги са довели до зако-
номерно увеличаване на броя на административния персонал. За-
щото, ако преди 30 години един малък административен колектив
можеше да обслужва малък хуманитарен колеж, то това повече не е
възможно. Поради тази причина не е изненадващо, че най-големият
ръст на служители през 90-те години на ХХ век беше в средите на
професионалния персонал

1
.

1. Количествен анализ
Информацията показва, че по-слабите институции са увели-

чили услугите пропорционално повече от останалите училища. Те
са претърпели най-голям ръст на професионалния персонал. Рабо-
тещите на непълно работно време, които са един ефикасен и срав-
нително нескъп ресурс, са се увеличили най-много в по-бедните ин-
ституции.

Общо 553-те институции в извадката са имали средно 301
служители на пълен трудов договор, като разпределението между
преподавателите, професионалния персонал (директор, други про-
фесионални, чиновнически) и непрофесионалния персонал (чинов-
нически/секретарски, специалисти, монтьори, поддръж-
ка/обслужване) е до голяма степен равномерно. Както показва Фи-
гура № 1, преподавателският състав представлява най-голямата
категория по заетост на трудов договор и това не е изненадващо.
Изненадващото е, че може би преподавателите представляват само
една трета от всички наети щатни служители в институциите от из-
вадката. Чиновническият персонал и комбинацията от заетите в об-
служване/поддръжка и специалисти представляват около 34 %, а
комбинацията от управленския състав и други професионални слу-
жители съставляват останалите 33 %.

                                                

1
 Breneman, David W. Liberal arts colleges: Triving, surviving or endangered? Washington,

D.C.: The Brookings Institution, 1994.
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По този начин институциите от извадката имат равни пропор-
ции от преподаватели, професионални и непрофесионални
служители.

Фигура № 1
Разпределение на щатните служителите

по професионални категории за 1991/2003 г.

Разликите в разпределението на щатния личен състав между
отделните типове институции са доста малки, както илюстрира Таб-
лица № 1. Хуманитарните университети и колежи имат по-голям дял
на служители в областта на услугите и съответно по-малък дял на
други професионални служители и преподаватели. Това вероятно
се дължи на факта, че тези институции имат по-голям брой членове
и по-висока пропорция студенти, живеещи в общежития в района на
колежите, което предполага наличието на повече домакински
дейности.

Таблица № 1
Разпределение на щатния личен състав

по институционални категории за 1991/2003 година

Дирек- Други Услу- Чинов- Препода-
                                                      тори         професии         ги            ници          ватели
Карнеги класифик.
Магистри I гр. 11.3 % 22.1 % 13.6% 19.4 % 33.6 %
Магистри II гр. 11.6 % 22.2 % 12.8 % 17.4 % 36.1 %
Хуманитарни 11.6 % 19.2 % 20.7 % 16.8 % 31.7 %
Общи бакалавърски 12.7 % 21.2 % 14.6 % 16.6 % 34.8 %

процент

33%

12%17%

13%

4%

3%

18%

преподаватели

управленски

персонал
други

професионалисти
обслужващ

персонал
технически

персонал
занаятчии

чистачи
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Дирек- Други Услу- Чинов- Препода-
                                                      тори         професии         ги            ници          ватели
Групи по финансова
стабилност
Горни 10 % 10.1 % 20.8 % 21.7 % 17.1 % 30.3 %
Средни 80 % 12.1 % 20.8 % 15.0 % 18.0 % 34.1 %
Долни 10 % 11.2 % 23.7 % 13.7 % 17.7 % 33.8 %

Общо за извадката 11.7 % 20.9 % 16.2 % 17.8 % 33.4 %

Малкият дял на преподавателския състав в хуманитарните ко-
лежи не бива да се интерпретира като малоброен състав, защото
това не е така. Таблица № 2 показва размера на преподавателския
състав и персонала на постоянно място и ги сравнява с данните за
приетите студенти ЕРО средно за 1991/2003 г. Общите им институ-
ционални разходи са еквивалентни, броят на служителите на посто-
янно място в хуманитарните колежи и на магистрите I гр. са доста
подобни. По-конкретно хуманитарните колежи имат средно 356 слу-
жители на постоянен договор, в това число 113 преподаватели, 110
професионални служители и 134 непрофесионални служители (чи-
новници, специалисти и обслужване/поддръжка)

*
. Магистърските I

гр. институции са наемали средно 365 служители – 123 преподава-
тели, 122 професионалисти и 123 непрофесионалисти.

Таблица № 2
Сравнение на броя на преподавателите и персонала

с броя на приетите студенти по институционални категории
за периода 1991–2003 г.

Класификации ЕРО Непреподав. Преподав. ЕРО/ ЕРО/
                                                               състав            състав       персонал     препод.
Карнеги класифик
Магистри I гр. 2459 242 123 11.2 % 21.5 %
Магистри II гр. 1622 144 88 11.8 % 21.5 %
Хуманитарни 1562 243 113 7.1 % 14.6 %
Общи бакалавърски 1304 129 69 10.9 % 20.1 %

Групи по финансова
стабилност
Горни 10 % 2056 380 166 5.7 % 12.6 %
Средни 80 % 1084 188 97 10.1 % 19.3 %
Долни 10 % 1402 115 59 13.1 % 24.5 %

Общо за извадката 1789 201 100 10.0 % 19.1 %

                                                

*
 Сумата на отделните категории може да не е равна на сбора поради закръгляване.
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Цифрите на приетите студенти изясняват значителните разли-
ки в размерите между отделните типове институции. А именно съ-
отношенията на ЕРО студентите към общия брой на служителите и
към преподавателите са значително по-малки в хуманитарните инс-
титуции.

Както и при сравнението между хуманитарните и мaгистърски-
те I гр. институции, характеристиката на личния състав е подобна и
между магистърските II гр. и общите бакалавърски училища. Магис-
търските II гр. училища имат средно по 225 души персонал и препо-
даватели – приблизително 81 преподаватели, 67 професионален
персонал и 62 непрофесионален персонал. Общите бакалавърски
институции имат малко по-нисък брой – 197 служители, разделени
на 69 преподаватели, 67 професионален персонал и 62 непрофеси-
онален. Съотношението в Таблица № 2 предполага също, че тези
институции са доста подобни по отношение на броя на приеманите
студенти, като общите бакалавърски имат малко по-ниско съотно-
шение на студенти към служители и преподаватели. Въпреки това
съотношенията за магистърските I гр. и II гр. и за общите бакала-
върски са на практика разликите между институционалните катего-
рии по отношение на разпределението на ЕПЗ служителите и са
също доста малки, както показва Таблица № 3. Най-значителната
разлика е за хуманитарните и групата на горните 10 % институции, в
които съществува по-ниска пропорция на преподавателите и по-
висока – на чиновнически персонал, отколкото другите институции.
Това показва, че най-богатите институции предоставят по-голяма
чиновническа поддръжка на своите преподаватели и администра-
ция.

Таблица 3
Разпределение на ЕПЗ личен състав по категории

и тип институция за периода 1991–2003 г.

Класификация Директори Други  Услуги Чиновници Преподав.
                                                                    проф.                                                                  
Карнеги класифик.
Магистри I гр. 10.2 % 21.1 % 18.4 % 12.8 % 37.6 %
Магистри II гр. 10.4 % 20.9 % 16.5 % 11.9 % 40.3 %
Хуманитарни 10.8 % 19.4 % 16.8 % 20.1 % 32.8 %
Общи бакалавърски 11.5 % 20.9 % 16.8 % 14.1 % 38.0 %

Групи по финансова
стабилност
Горни 10 % 9.6 % 20.8 % 17.4 % 21.3 % 30.8 %
Средни 80 % 11.0 % 20.2 % 17.3 % 14.2 % 37.3 %
Долни 10 % 9.8 % 22.0 % 16.6 % 12.8 % 38.7 %

Общо за извадката 10.6 % 20.4 % 17.3 % 15.4 % 36.3 %
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По отношение на размера и съотношенията включването на
останалите нещатни преподаватели и персонал повлияха на срав-
нението между институциите. Както се вижда на Таблица № 4, всич-
ки институции от извадката наемат голям брой нещатни служители,
особено като персонал. По-богатите институции наемат малко по-
голяма пропорция щатни служители в непрофесионалните катего-
рии, но разликата не е съществена. Въпреки че различията по кате-
гории не са големи, що се отнася до персонала, тя е забележима
при използването на нещатни преподаватели. Особено характерно
е за магистърските и общите бакалавърски институции, които са на-
ели пропорционално повече нещатен състав. При тях нещатният
състав представлява почти 40 % от целия преподавателски състав
за магистърските и 33 % за бакалавърските училища. За сравнение
нещатните преподаватели са само 25 % от всички преподаватели в
хуманитарните колежи.

Таблица № 4
Процентен дял на щатните служители

от общия брой на наетите,
разделени по вид заетост и по Карнеги класификацията

Карнеги класифик.                        Проф. състав      Непроф. състав      Преподаватели

Магистри I гр. 86.1 % 83.3 % 63.1 %
Магистри II гр. 87.1 % 81.4 % 62.1 %
Хуманитарни 83.7 % 83.8 % 75.2 %
Общи бакалавърски 86.4 % 79.6 % 67.3 %

Групи по финансова
стабилност
Горни 10 % 85.3 % 83.6 % 80.6 %
Средни 80 % 85.3 % 82.1 % 66.3 %
Долни 10 % 89.2 % 81.9 % 65.7 %

Общо за извадката 85.6 % 82.2 % 67.7 %

В резултат на по-голямото наемане на нещатни преподавате-
ли съотношението на ЕРО студентите към преподавателите нама-
лява чувствително за магистърските и общите бакалавърски учили-
ща и те варират леко между 19.0 % за бакалавърските и 17.0 % за
магистърските І гр. институции (Таблица № 5). Съществуват две
важни особености, свързани с промените на тези ЕПЗ съотношения.
Първо, аксиоматично е, че по-големият дял на щатните преподава-
тели води до по-стабилна и просперираща академична среда. Дока-
то съотношението на студенти към преподаватели се изразява по
някакъв начин със степента на контактност между тях и определя
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средния размер на класовете, то съотношението между щатните
преподаватели и ЕРО студентите може да се окаже по-качествена
мярка за взаимоотношенията студент–преподавател. Втората осо-
беност е, че нещатните преподаватели са един удобен и достъпен
ресурс за колежите и университетите. Институции, които не могат
да си позволят да наемат преподаватели на щатни места, за да
поддържат стабилни съотношения между преподаватели и студен-
ти, могат да наемат повече нещатни такива. През повечето време
нещатните преподаватели са много способни и квалифицирани и
представляват един ефикасен и ефективен преподавателски ре-
сурс.

Таблица 5
Брой на ЕРО студенти, преподаватели, персонал

и съотношенията между тях по институционални категории
за периода 1991–2003 г.

Класификация                        ЕРО        Общ л. с.       Препод.      ЕРО/л. с.     ЕРО/Преп.

Карнеги класифик.
Магистри I гр. 2459 258 155 10.5 % 17.0 %
Магистри II гр. 1622 153 103 11.0 % 16.5 %
Хуманитарни 1562 260 127 6.7 % 12.8 %
Общи бакалавърски 1304 138 84 10.1 % 16.0 %

Финансова сигурност
Горни 10 % 2056 403 180 5.3 % 11.6 %
Средни 80 % 1804 202 120 9.5 % 15.6 %
Долни 10 % 1402 122 77 12.4 % 18.1 %

Общо за извадката 1789 214 122 9.3 % 15.3 %

Сравнението по финансови групи сигурност показва доста
предвидими резултати, а именно, че институциите от горните 10 %
разполагат с по-многоброен състав на персонала и преподаватели-
те. Сравнението на съотношенията за същите групи разкрива богат-
ството и относителната самостоятелност на училищата от първите
10 %. По-точно съотношението на приетите студенти към персонала
е по-малко от шест (т.е. за всеки шест ЕРО студенти има един член
от персонала), а това между студенти и преподаватели е под 13 към
1. Важността на финансовите ресурси става ясна, когато се използ-
ва тази мярка, тъй като съотношенията на средната група са доста
по-големи от тези на горната, а съотношенията се повишават отно-
во чувствително за долната група.
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2. Сравнителен анализ
Имайки предвид значителния ръст на разходите и важността

като цяло на разходите за личен състав, през този период броят на
преподавателите ще нарасне незначително, а на професионалния
състав ще се увеличи чувствително. Ръстът на личния състав ще
потвърди очакването, че през 90-те години на ХХ век професионал-
ният състав се е увеличил вследствие на по-голямата комплицира-
ност на дейностите. Очаква се и увеличение на преподавателското
тяло в резултат на констатациите, че академичните разходи са се
увеличили слабо като пропорция от общите разходи. Фигура № 2
показва ръста на щатния състав от 1991/92 до 2002/03 г. Категории-
те на чиновниците и обслужването са претърпели много малка про-
мяна. Както се очакваше, преподавателският щатен състав е нарас-
нал умерено – от приблизително 94 през 1991/92 до 100 през
2002/03 г. В най-голям размер се явява ръстът в професионалната
категория, която се е увеличила от 80 щатни служители през
1991/92  до 98 през 2002/03 г.

Фигура № 2
Промени в общата извадка на средните стойности

на щатния състав за периода 1991–2003 г.
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Както беше споменато, институциите от извадката значително
увеличават своя щатен състав във всички професионални катего-
рии, като щатните директорски постове са се увеличили средно с
16.1 % за извадката, а другите професионални позиции са се увели-
чили средно с 27.0 %. Това потвърждава очакванията, че колежите
ще увеличат професионалния си състав за периода 1991–2003 г., а
също така и тенденцията, цитирана от Breneman (1994). Таблица №
6 представя увеличенията на личния състав по отделни категории
на заетост, разпределени на щатни, нещатни и ЕПЗ групи, и срав-
нения по степен на средно нарастване. Както илюстрира таблицата,
щатните непрофесионални места не са се увеличили забележимо
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през този период, а увеличението на щатните преподавателски по-
зиции е съвсем леко. Колоната на нещатните служители предоставя
интересна информация. По-конкретно университетите и колежите
чувствително са увеличили броя на служителите в категориите на
нещатните управленски, чиновническия и преподавателския състав.
Нещатният управленски състав е малоброен и представлява незна-
чителен дял във всяка институция. Докато увеличението на нещат-
ните чиновнически позиции е приблизително 9 места на институция,
по-големият ръст, показан в таблицата, се дължи на сравнително
малкия брой на нещатните чиновнически служители. Въпреки това
тук се откроява интересна тенденция, а именно, че университетите
и колежите са предоставили допълнителна чиновническа помощ на
своите преподаватели и/или служители през този период, като са
наемали нещатен персонал. Намалението на нещатния професио-
нален състав е в размер на приблизително 6 работни места. Оче-
видно е, че, увеличавайки щатните професионални позиции, инсти-
туциите в същото време са намалили нещатните служители в тази
категория.

Таблица № 6
Увеличение на личния състав в институциите

от извадката по вид работна заетост за 1991–2003 г.

Класификация                                       Щатни                 Нещатни                ЕПЗ              

Управленски 16.1 % 11.5 % 16.0 %
Професионални 27.0 % -28.4 % 19.5 %
Чиновнически 2.8 % 268.3 % 8.7 %
Обслужване -3.6 % 2.0 % -3.3 %
Преподаватели 7.2 % 30.2 % 10.6 %

Приети ЕРО студенти 9.4 %

От Таблица № 6 може да се извлече информацията, че съот-
ношението на ЕРО студенти към преподаватели се е променило
само от 15.52 % на 15.47 %, въпреки че институциите са наели зна-
чително по-голяма пропорция нещатни преподаватели. С други ду-
ми, въпреки че съотношението на студентския контакт е останало
почти непроменено, факт е, че увеличеният брой на нещатните пре-
подаватели е спомогнал за поддържането на тези съотношения. От
друга страна съотношението на студенти към професионални слу-
жители е спаднало средно със 7.1 % за общия професионален със-
тав (от 21.1:1 на 18.7:1). Или, професионалният състав е бил подси-
лен в по-голяма степен от степента на разширяване на институция-
та. С цел да се определи как ръстът на личния състав се обвързва с
ръста на приеманите студенти са извършени Pearson’s correlation

15.
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tests между ръста на приетите студенти за всяка институция и пос-
ледвалото увеличение на личния състав. Най-силните корелации
между увеличението на служители и студенти за преподавателите
(r=.43) и за чиновниците (r=.35). Изглежда, че увеличението на пре-
подавателите и чиновническия състав е директно свързано с ръста
на приеманите студенти. Интересно е, че съществува много слаба
връзка между увеличенията на професионалния състав (r=.16), обс-
лужващия персонал (r=.15) и управленските служители (r=.05). Изг-
лежда, че увеличеният прием на студенти предизвиква увеличение
на преподавателския състав и чиновниците, а други фактори нала-
гат увеличенията на управленския и професионалния състав.

а) Сравнение по институционален тип
Таблица № 7 представя обобщение на промените при ЕПЗ

преподаватели. Таблицата илюстрира значителния ръст на управ-
ленската и други професионални категории за всички институцио-
нални типове и показва близката връзка между ЕРО приети студен-
ти и увеличението на преподавателския състав и чиновническите
служители. Хуманитарните университети и колежи са претърпели
най-нисък ръст от всички категории. Както беше дискутирано по-
рано, това вероятно се дължи на факта, че приемът на студенти се
задържа сравнително стабилен през този период и че тези институ-
ции вероятно са започнали периода с по-многоброен личен състав
отколкото останалите, по-слаби финансово институции. По отноше-
ние на принадлежността към една от трите финансови групи горни-
те 10 % са имали най-нисък ръст и съществено увеличение само на
другите професионални категории. Много е интересно да се отбе-
лежи, че училищата от долната група са претърпели най-голям ръст
на личния състав – големи увеличения на преподавателския състав,
на другите професионални и на обслужващия персонал (въпреки че
това представлява малък брой служители). Това потвърждава пре-
дишната дискусия за повишените прием на студенти и разходни на-
вици на тези институции.

Таблица № 7
Ръст на ЕПЗ преподаватели и персонал

по институционални категории за периода 1991–2003 г.

Карнеги класификац.      Управл.   Други проф.    Чинов.     Услуги     Препод.     Прием

Магистри I гр. 19.1% 20.5 % 11.6 % -3.8 % 13.2 % 10.3 %
Магистри II гр. 17.8 % 25.1 % 10.5 % 7.4 % 22.2 % 13.6 %
Хуманитарни 11.1 % 15.0 % 3.4 % -4.7 % 4.8 % 4.5 %
Общи бакалавърски 18.5 % 23.4 % 11.7 % -2.3 % 9.8 % 12.0 %
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Карнеги класификац.      Управл.   Други проф.    Чинов.     Услуги     Препод.     Прием

Групи по финансова
стабилност
Горни 10 % 5.1 % 17.2 % 1.0 % -4.6 % 1.9 % 4.7 %
Средни 80 % 19.5 % 19.5 % 10.5 % -4.0 % 11.7 % 9.3 %
Долни 10 % 4.9 % 27.3 % 11.6 % 17.5 % 20.8 % 17.8 %

Една от най-интересните констатации при увеличението на
персонала е очевидната повишена употреба на нещатни препода-
ватели. Въпреки че тази констатация не е директно свързана с фо-
куса на това изследване, който е бизнес услугите, тя демонстрира
променящата се тенденция в наемането на личен състав, която е в
съзвучие със стратегиите на бизнесориентираните разходни нама-
ления. Таблица № 8 предлага обобщение на промените в нещатния
преподавателски състав по типове институции. Както показва таб-
лицата, всички типове институции по Карнеги класификацията са
претърпели значително увеличение в използването на нещатни
преподаватели. Магистърските II група институции са наели почти
два пъти повече нещатни преподаватели през 2002/03 г. в сравне-
ние с 1990/91 г. – нещо изумително. Това представлява увеличение
от 35 на 66 нещатни преподаватели. Очевидно е, че тези институ-
ции са отговорили на повишения прием на студенти с използването
на по-гъвкави ресурси на личния състав. Сравнението по финансо-
ви групи също потвърждава схващането, че финансово по-
затруднените институции ще прилагат по-ефективни управленски
стратегии. Горната група от 10 % са увеличили дела на нещатните
си преподаватели с 6.8 %, което е нисък показател в сравнение с
ръста от 30.4-процентното увеличение при средната група и 54.5-
процентното – при институциите от долната група.

Таблица № 8
Ръст на нещатните преподаватели

по типове институции от 1991 до 2003 г.

                                                                                       Преподаватели      

Карнеги класификация
Магистри I гр. 26.4 %
Магистри II гр. 91.1 %
Хуманитарни 20.8 %
Общи бакалавърски 26.4 %

Финансови групи
Горни 10 % 6.8 %
Средни 80 % 30.4 %
Долни 10 % 54.5 %
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б) Външни договори (аутсорсинг)
Резултатите от анализа показват, че 307 институции (53.3 %)

са отдавали услуги през 1990/91 г. През 2002/03 г. само 203 инсти-
туции са посочили аутсорсване на поне една услуга. Имайки пред-
вид много по-ниската стойност на тези цифри отколкото цитираните
в предишни изследвания и факта, че показват тенденция към нама-
ляване, резултатите са напълно неочаквани. Тези резултати са не-
логични, тъй като тенденцията би трябвало да е нарастваща през
този период. Още повече че институциите от извадката имат голям
дял студенти, които живеят в общежития около университетите и
следователно би трябвало да имат множество заведения за хране-
не, тези институции би трябвало да са отдали на външни изпълни-
тели най-малкото дейностите по храненето. Накрая, посоката и сте-
пента на промяна на данните между 1990/91 г. и 2002/03 г. правят
тези резултати двусмислени и говорят, че явно тук играе роля друг
фактор. Съществуват две обяснения: първо, университетите и ко-
лежите са били помолени да отразят „или отдадени по договор, или
дарени услуги“, което може да доведе до объркване (въпреки че от
друга страна това би довело до завишени резултати); и второ, ако
една услуга наистина е отдадена, служителите ù обикновено не
принадлежат на институцията и идентифицирането им като коле-
жански служители би било малко необичайно.

3. Обобщения и изводи
Може да изглежда изненадващо, че професионалният състав

(който е обект на това изследване) е от такова голямо значение за
институциите от извадката. Директорът и другите професионални
служители представляват почти един и същ дял с преподавателите
в тези институции. Още повече че увеличаващата се сложност и
комплектност на управлението на висшето образование изисква до-
пълнителни ресурси в тези категории на личния състав. Както по-
казва информацията от ИСИС, административните служители са се
увеличавали непрекъснато през последните няколко години, особе-
но в областта на професионалния състав. Докато непрофесионал-
ният състав се е задържал на същите нива (в някои случаи дори е
намалял), а преподавателският състав е нараснал наравно с увели-
чения брой студенти, то професионалният състав се е увеличил из-
вън рамките на какъвто и да било контролен фактор.

Разходите за административни заплати са нараснали през
последните 20 години като процент от общите институционални
разходи. Колежите и университетите отдават това увеличение на
други причини: на допълнителните студентски услуги, на увеличени-
те изисквания за отчитане пред правителството, на предлагането на
специализирани услуги на все по-разнородния студентски състав,
на по-голямата интензивност на привличане на студенти и търсене
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на финансови субсидии, на поддръжката на библиотеки и информа-
ционните технологии и на повишените изисквания за изследовател-
ска работа.

Става все по-очевидно, че много институции реагират на висо-
ките разходи, свързани с такава трудоемка дейност като образова-
нието, като наемат по-голям брой нещатни преподаватели и персо-
нал. В повечето случаи колежите и университетите спестяват значи-
телни суми от осигуровки и поддържат много по-гъвкав и адаптивен
личен състав, наемайки нещатни служители. Както показва инфор-
мацията, институциите с най-малко ресурси са добавили най-голям
дял нещатни преподаватели, което говори, че тези институции при-
лагат ефикасен модел на наемане на човешки труд, за да предоста-
вят услугите си на по-голям брой студенти. Наемането на нещатни
преподаватели обаче само в крайни случаи би имало вредно влия-
ние върху качеството на образователния живот, и то в по-
традиционните извънградски институции.
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ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

КАТО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

проф. д.ик.н. Тончо Трендафилов

Преводът на книгата
∗

 на носителя на Нобелова награда по
икономика Джоузеф Стиглиц е истинско събитие не само за иконо-
мистите, но и за всички, които се интересуват от природата, прояви-
те и факторите, от които зависи разгръщането на процеса на глоба-
лизацията. Това е така не само защото става дума за научен труд,
излязъл под перото на световноизвестен учен, но и поради изклю-
чителната информираност на автора, участващ пряко във форми-
рането на икономическата политика на САЩ във вътрешен и меж-
дународен план като член, а след това и като председател на Съве-
та на икономическите съветници на президента Клинтън, а по-късно
и като първи вицепрезидент и главен икономист в Световната бан-
ка. Следователно имаме работа с труд на изявен представител на
академичната политико-икономическа мисъл, от една страна, и на
представител на управляващия елит на държава като САЩ, от дру-
га. Като човек от кухнята на голямата политика Стиглиц участва
активно в приемането на важни решения, свързани с ролята на МВФ
и Световната банка – две институции, чрез които САЩ реализират в
много голяма степен своята външна политика не само в икономи-
ческата област. Защото контролът върху световната финансова
система в наши дни е колкото икономически, толкова и политически
фактор!

Интересът към тази книга обаче се определя не само и дори
не главно от ерудицията и изключителната информираност на
Стиглиц, посетил почти всички кризисни точки на световната ико-
номика, като започнем от развиващите се страни и завършим с
бившите социалистически страни, осъществяващи преход към капи-
талистическа пазарна икономика. Силата на тази книга се определя
преди всичко от честната, подчертано критична позиция на ав-
тора при анализа на процесите на глобализацията, осъществе-
ни под прекия контрол и безпрецедентния диктат на МВФ и
Световната банка!

И накрая, интересът на българската научна и политическа об-
щност към тази изключителна книга се определя в немалка степен
от факта, че Стиглиц посети България през лятото на 2002 г. като
гост и икономически съветник на президента Георги Първанов.
И както отбелязват във възторжения отзив „За книгата и нейния ав-
тор“ проф. Д. Иванов, Ивайло Калфин и Ертан Кара, „той познава

                                                

∗ Стиглиц, Джоузеф. Глобализацията и недоволните от нея. С.: Стопанство, 2005, с. 324.
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много добре проблемите на България и има отлично мнение за бъл-
гарите“ (с. ХІV).

Малко са хората в нашето време, гласът на които да има така-
ва внушителна тежест в дискусията за природата, разгръщането и
последствията от глобализацията.

С основание президентът на България изтъква в специално
написания за книгата предговор, че „Погледът на проф. Стиглиц е
уникален. Той прави дисекция на движещите сили на глобализация-
та...“.

Но нека след това най-общо представяне на тази необикнове-
на по съдържанието си книга се обърнем към изповедта на самия
автор. Не случайно ползвам тази дума, тъй като целият текст е
едновременно критичен анализ и морален поглед върху „опусто-
шителния ефект на глобализацията в развиващите се страни, и
особено върху бедните в тези страни“ (с. ХVІІ). Не може по друг на-
чин да се оцени написаното от автора в края на удвоените бележки:
„Видях как се създава историята и научих много неща. Опитах
се да извлека есенцията от видяното и наученото и да го предс-
тавя в тази книга“ (с. ХХV) (подчертано от мен – Т. Т.). Изповедно
звучи и предупреждението на Стиглиц по повод на острата критика,
която отправя към ролята на МВФ: „Искам да съм абсолютно поч-
тен: цялата критика към начина на работа на МВФ не означава, че
средствата и времето на МВФ винаги се хабят напразно“ (с. 58). И
тази констатация е вярна, но в особен смисъл: МВФ обслужва по
най-последователен начин интересите на финансовата олигар-
хия! Като подчертава, че в съвременната пазарна икономика осева-
та линия на деловата активност се е преместила към операциите на
капиталовия пазар, Стиглиц откровено подчертава, че „финансовата
система може да се сравни с мозъка на икономиката“ (с. 127). Но
този мозък обслужва само строго определени интереси – „интереси-
те и идеологията на Запада“ (с. 146). А доколкото МВФ е преди
всичко инструмент на икономическата политика на САЩ, то от само
себе си се разбира, че той обслужва преди всичко особените ин-
тереси на финансовата общност. Никак не е случайно, че „много
ключови фигури (служители) на фонда дойдоха от финансовата об-
щност – пише авторът, – повечето служиха предано на въпросните
интереси и напуснаха МВФ, за да заемат добре платени длъжности
във финансовата общност. Стенли Фишър – първи заместник-
управител на фонда, който изигра такава ключова роля в епизодите,
разгледани в настоящата книга, напусна МВФ, за да заеме поста
вицепрезидент на Citigroup – мащабната финансова компания,
включваща Citibank. Президент на изпълнителния комитет на
Citigroup стана Робърт Рубин, който бе изиграл централна роля при
определянето на политиката на МВФ в качеството си на финансов
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министър на САЩ. Остава да изясним въпроса: Колко богато е въз-
награден Фишър за послушанието си?“ (с. 236).

Не можем пред лицето на тези факти да не се съгласим с ав-
тора, когато констатира, че при наличието на такава уния на заин-
тересовани послушни персони „РАЗБИРАЕМО е защо страните
по цял свят посрещат с такава враждебност МВФ и натрапваните от
него стратегии...“ (с. 237).

Едва ли са необходими повече позовавания на книгата, за да
се разбере оценката на автора за неблаговидната роля, която иг-
рае под булото и в името на глобализацията Международният валу-
тен фонд!

Интересуващите се от динамичното развитие на капиталовите
пазари и природата на финансовите кризи от рода на Източноазиат-
ската криза от последните години на миналия ХХ в. могат да наме-
рят впечатляващи анализи за двуличието на действията на
МВФ и Министерството на финансите на САЩ – действащи вина-
ги като тандем.

Като оценява глобализацията на практика, Стиглиц откровено
заявява, че „СЪВРЕМЕННАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ не работи за пове-
чето страни в света. Не работи за стабилността на глобалната ико-
номика“ (с. 244). И не пропуска да подчертае, че този процес донесе
огромни ползи преди всичко за страните от Източна Азия, но най-
вече и главно на страните, които не следваха съветите на МВФ!

Когато човек чете тази вълнуваща книга, не може да не се
съгласи с твърдението на Стиглиц: „Вярвам, че глобализацията мо-
же да бъде премоделирана, за да се реализира позитивният ù по-
тенциал“ (с. 245). За тази цел обаче е необходимо според автора да
се определят вредните последствия от идеологията на пазар-
ните фундаменталисти.

Напълно съм съгласен със Стиглиц, че либерализацията след
рухването на световната социалистическа система доведе до абсо-
лютно неоправдан триумф на идеологията на пазарния фунда-
ментализъм – идеология, която нанесе и продължава да нанася
огромни щети на страните, осъществяващи преход към пазарна
икономика под егидата и с опекунството на МВФ.

Като прави основателни комплименти на Кейнс – интелек-
туалния кръстник на МВФ, за неговата концепция за несъвършен-
ствата на пазарите и тяхната неспособност да се саморегулират,
Стиглиц със съжаление констатира, че „днес в МВФ доминират па-
зарните фундаменталисти; те вярват, че пазарите по правило рабо-
тят добре, а правителствата по правило работят зле. Налице е оче-
виден проблем: обществената конституция, създадена, за да се за-
нимава с определени несъвършенства на пазарната система, по-
настоящем е управлявана от икономисти, които имат много доверие
в пазарите и малко доверие в обществените институции“ (с. 223).
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Стиглиц е разтревожен от несъответствията и пълното разми-
наване между разработките на професионалните икономисти за не-
обходимите действия на правителствата за управление на несъ-
вършенствата на пазара. За учените е напълно ясно, че „определе-
ни интервенции са най-добрият начин за атакуване на провалите
на пазарите, за превенция на въпросните провали и за възстановя-
ване на настъпилите вреди“ (с. 223).

Тази тъга по забравените и пренебрегвани уроци на
мъдрец като Кейнс е съпроводена с изключително интересен ана-
лиз на движението на т.нар. от автора „горещи пари“. Става дума
за „блуждаещите капитали“, които нахлуват масирано в точно оп-
ределен момент в икономиката на незащитени страни, предизвикват
изкуствено повишаване на валутния курс – например на долара,
както беше у нас по времето на правителството на Жан Виденов,
продават скъпата валута и реализират невероятни печалби, като
оставят след себе си разстроената от безчинствата си икономика на
страната домакин!

Заслужава да се отбележи честната позиция на Стиглиц по
въпроса за движението на спекулативните „блуждаещи капита-
ли“. Той откровено подчертава: „Идеологията на свободните пазари
накара МВФ да улесни двупосочното движение на потоците от „го-
рещи“ спекулативни пари към определена страна, ограничавайки се
с лечение на симптомите, т.е. наливайки милиарди долари в нацио-
налния пазар. МВФ допълнително влошаваше основното заболява-
не. Ако спекулантите забогатяваха, измъквайки единствено пари от
себеподобните си, играта им би изгубила своята привлекателност,
защото би се превърнала в твърде рисковано занимание със
средна нулева възвръщаемост...“ (с. 225).

И подчертава, че в края на 1998 г. правителството на Брази-
лия и МВФ като похарчиха около 50 милиарда долара, за да под-
държат надценения курс на националната валута, те на практика
осигуриха пълни джобове на спекулантите!... (пак там, с. 1).

Особен интерес представлява анализът на преднамерената
„тайнственост“ и пълната липса на прозрачност, които прикриват
истинските намерения и същността на препоръките и решенията на
контролираните от МВФ и Министерството на финансите на САЩ
икономики! Стиглиц основателно свързва тайнствеността с многок-
ратно разглеждания кардинален въпрос за съвременните пазар-
ни икономики – въпроса за взаимодействието и възможностите
на пазара и държавата. Той е напълно наясно, че няма и не може
да има един-единствен модел за успешен пазар! „Между японската
версия на пазарната система и вариантите, възприети в Германия,
Швеция и Америка, съществуват поразителни различия... Пазарът е
в центъра и на шведския, и на американския вариант на капитализ-
ма, но правителствата в тези страни изпълняват доста различни ро-

16.
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ли“ (с. 247–248). И въпреки това и в двете страни „новата икономи-
ка“ се развива нормално.

Фундаменталният въпрос: Колко пазар и колко държава?,
според Стиглиц се пренебрегва високомерно от привържени-
ците на пазарния фундаментализъм, които продължават да твър-
дят, че „неефективността на пазарите е относително пренебрежима,
докато неефективността на правителствата е относително значима“
(с. 249–250).

Пазарният фундаментализъм не е научна теория, а идео-
логия.

Практиката на МВФ според автора убедително потвърждава
тази оценка. Той не се съобразява с новите реалности, „защото
мислеше, че знае всички отговори; ако не успееше да ги открие в
икономическата теория, на помощ идваше идеологията – безгра-
ничната вяра в свободните пазари... Всяко доказателство, оспорва-
що тези убеждения, веднага се отхвърляше. Вярващите в свободни-
те, необременени с ограничения пазари очевидно приветстваха
либерализацията – не им бяха нужни потвърждения, че тя е благоп-
риятна за растежа...“ (с. 253).

Ние отлично познаваме последствията от тази идеологическа
правоверност, обосноваваща сляпата вяра „в единствено правилна-
та и неопровержима истина на партийната идеология“...

Не е възможно, пък и не е необходимо да се спирам на всички
блестящи анализи и примери на откровена изповед на учен, въвле-
чен в политиката, който споделя презрението си към лицемерно-
то подменяне на науката с глобалното интересчийство. Не бива
обаче да се премълчава и фактът, че книгата предлага изобилен
фактически материал от авторски наблюдения върху начина, по
който с пряката интервенция на МВФ и Световната банка се осъ-
ществяваше преходът към „мафиотския капитализъм“ в Русия и
в другите социалистически страни, както и неговата остроосъдител-
на оценка за възможностите и последствията от т.нар. „шокова те-
рапия“.

За всички, които се интересуват от критиката на пазарния
фундаментализъм, вярната оценка на възможностите и перспекти-
вите на глобализацията и начините за успешно противодействие на
спекулативните операции на главните играчи на световния капита-
лов пазар, книгата на Джоузеф Стиглиц е безценен пътеводител.
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