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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

Настоящата научна конференция е първата по рода си в историята на Колежа по икономика и администрация (КИА) – Пловдив. С
нейното провеждане колежът започва „отброяването“ на своя научен
летопис като най-младото висше училище в страната.
Особено ми е приятно да изтъкна, че на нашата покана се отзоваха едни от най-авторитетните висши училища у нас, каквито са ПУ
„Паисий Хилендарски“ – Пловдив, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград, ТУ – София, филиал Пловдив, и др.
Този факт е показателен, защото отново потвърждава тезата, че в науката няма малки и големи учебни заведения, а качествени и некачествени
научни продукти. Нещо повече – представените доклади обхващат един
твърде широк периметър от икономически, политически, културни и
други проблеми на общественото развитие, част от които са изключително остри и не търпят никакво отлагане във времето. Това за сетен
път доказва, че българските социални науки никога не са „дерайлирали“
от своите отговорности независимо от мизерните условия, в които те
вегетират вече толкова години.
Дълбоко съм убеден, че тази първа научна проява на КИА ще
изпълни достойно своята мисия: да открие нови творчески хоризонти
пред развитието на българската колежанска и университетска наука.
Пожелавам успех на всички участници в конференцията!
На добър път!
18.03.2006 г.
гр. Пловдив
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ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ
ВЪВ ВИСОКОРАЗВИТАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
проф. дин Тончо Трендафилов
Колеж по икономика и администрация – Пловдив
HUMAN CAPITAL IN THE HIGHLY DEVELOPED
MARKET ECONOMY
Prof. Toncho Trendafilov, Ph.D.
College of Economics and Administration – Plovdiv
Abstract: In the paper Prof. Trendafilov analyses the place of human
capital within the boundary of a broader concept of labour resources. In his
view the human capital is a product and main factor in the economics of
knowledge.It differs essentially from the physical capital and rises in a new
way cardinal problems such as ownership and growing dematerialization of
trade within the frame of network economy and access.
Key words: human capital, market economy, globalization
Никога по-рано ролята и значението на човека като производителна сила не е било обект на такова диференцирано и задълбочено изследване, каквото наблюдаваме в последните няколко десетилетия на
изминалия ХХ век. Именно това е периодът, в който се появиха дори
университетски курсове по „човешки фактор“ и „човешки капитал“! И
това разбира се не е случайно. Първо, защото технологическата революция предизвиква дълбоки структурни изменения в капиталистическата пазарна икономика, и второ, защото осевата линия на пазарната
икономика и на деловата активност се премества трайно от
класическата база на икономическия анализ – сферата на
материалното производство, разглеждана като единствен източник
на богатство, към финансовата система и сферата на услугите. При
това самото понятие за услуга еволюира и придоби ново значение за
последните тридесет години. Когато Даниел Бел публикува през 1973 г.
своята обемиста книга „Идването на постиндустриалното общество“,
сферата на услугите все още беше тясно свързана с материалното
производство и имаше в много отношения обслужващ характер. Съвсем
различно е състоянието на пазара на услугите днес. Неговата база, както
5
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тоянието на пазара на услугите днес. Неговата база, както ще видим
вече, е духовната сфера, която формира съдържанието на т.нар. „информационен капитализъм“. Като обяснява смисъла на този неологизъм, П. Дракър изрично подчертава: „Онези производства, които през
последните 40 години са се придвижили към центъра на икономиката, в
момента се занимават предимно със създаването и разпространението
на знания и информация“ (194). Нещо повече – П. Дракър ни предупреждава, че, „ако все още можем да говорим за „капиталистическа“
икономика, то сега преобладаващият фактор в нея е „информационният
капитализъм“ (пак там!). И продължава: „Свръхбогатите“ в условията
на стария капитализъм са бароните на стоманодобива от ХIХ в. „Свръхбогатите“, родени от промишления бум след Втората световна война, са
производителите на компютри и софтуерни продукти...“1.
Позоваването на историята в случая все още не къса връзката с
материалното производство така чувствително, както това се наблюдава
в анализите на автора на изключително интересната книга „Епохата на
Достъпа“ – Джереми Рифкин. При този автор вече не се говори за „информационен капитализъм“, а за „новата култура на хиперкапитализма,
в която целият живот е платено преживяване“. Това обобщение Рифкин
поставя като подзаглавие на книгата! Тук съвсем очевидно се разкрива изместването на осевата линия на анализа от производството на
материални блага към пазара на такива невеществени стоки като услугите, предлагани от туристическите фирми, шоу бизнеса, програмите на
радиото и телевизията, всички видове развлекателни заведения, – с една
дума пазара, на който стоката се дематериализира, а разменното
отношение вече не е свързано със смяната на собствеността и притежанието. Този процес на дематериализация на разменното отношение, което вече не е заложено във вещна обвивка, изменя съществено
самото понятие за собственост. В процеса на размяната купувачът вече
плаща за преживяване, което изчезва в процеса на потреблението...
Не е случайно поради това, че интересът към човека, към неговата роля и място в тази икономика на „хиперкапитализма“ се засилва и
намира израз в тревожни анализи и изводи за настоящето и бъдещето на
самата пазарна икономика и на обществото, което се отъждествява с
нея. Защото става дума за природата и последствията от съществени
фундаментални изменения, които настъпиха в недрата на пазарната
икономика под въздействието на научно-техническата революция (която по примера на англосаксонските автори по-нататък за удобство ще

1

Всички цитати тук и следващото изложение, свързани с името на Питър Дракър, са от
книгата му „Посткапиталистическото общество“, изд. Лик, София, 2000.

10

наричаме технологическа), – изменения, които променят цялата икономическа система.
Преместването на осевата линия на съвременната пазарна икономика от материалното производство към духовната сфера като част от
сферата на услугите намери израз и получи силен тласък от широкото
навлизане на информационните технологии във всички сфери на живота. Не само икономиката, но човешкото ежедневие получи нов ритъм,
нови времеви и географски измерения. На свой ред глобализацията
мигновено подхваща продуктите на технологичната революция и придава нов смисъл и нов характер на сделките с тези нематериални
продукти, далече зад пределите на националния или регионалния пазар.
Така за разлика от класическите стоки многообразните услуги вече се
вместват в понятието „преживявания“, или просто дематериализирани стоки. Делът на пазара, на който се реализират тези стоки, непрестанно нараства, а самата покупко-продажба на този пазар вече не е
сделка между равноправни собственици, а харчене на пари, с които не
се придобива нова собственост. Самото понятие за собственост – тази
основна категория в икономическата наука, губи предишното си значение. Хората във високоразвитата пазарна икономика се оказват въвлечени във киберпространството, в което всичко се дематериализира и
превръща човешките взаимоотношения в дематериализирана стока. Съвършено справедливо Рифкин отбелязва, че „самата мисъл за отпадането на пазарите и размяната на собственост, както и за напредването на една концептуална промяна в структурата на човешките отношения, отдалечаваща се от притежанието в посока на достъпа, е толкова
невъобразима за много хора днес, колкото е било и заграждането на общинските земи и приватизацията на земята и труда преди над половин
хилядолетие“ (цит. съч., с. 19).
От всички посочени фундаментални изменения израстват и набират енергия процесите на глобализация, в рамките на които доминират две структури: на първо място, световната финансова система, основателно свързана с революцията във финансовата система,
и от друга страна, доминиращите позиции на търговските мегацентрали, които контролират в свой интерес производството и реализацията
както на продуктите на материалното производство, така и сделките с
дематериализираните стоки услуги, чрез които доходите на основната
част от масовите потребители се стичат в техните каси.
В глобализираното киберпространство на второ място се
оформя и непрестанно разширява своя обхват мрежовата икономика. Именно в тази нова икономика се размиват традиционните представи за собствеността. Защото в мрежовата икономика не се разменя соб6

11

ственост, а се купува достъп до някаква услуга или преживяване...
Няма никакво съмнение, че мрежовоориентираната икономика поглъща
постепенно основната част от търговията, като се опира на широкообхватните глобални електронни мрежи от типа на интернет.
Мрежовата икономика на достъпа е не само ново, но и безкрайно интересно и значимо явление в съвременната пазарна икономика, което безспорно тепърва ще бъде обект на все подетайлизирани и задълбочени научни анализи. За нас в случая е важно
да отбележим тази промяна, която има важно значение за очертаването
на средата, в която се реализира жизнената дейност на нашия съвременник. А това е средата, в която действа и получава съответна икономическа функция човешкият капитал.
Какво собствено представлява човешкият капитал? Има ли разлика между този термин и дублиращия го „човешки ресурси“?
Смятам, че в случая имаме работа със синоними, въпреки че в
редица изследвания с термина „човешки ресурси“ се третират много
по-широкообхватно проблемите за мястото и ролята на човека в
съвременната икономика, и то предимно от гледна точка на реализацията, самореализацията, пълноценното използване или недоизползване
на наличната работна сила. Докато с термина „човешки капитал“ обикновено си служат авторите, за които централен проблем на анализа е
философско-икономическото изследване на особените функции, изпълнявани във високоразвитата пазарна икономика преди всичко от квалифицирания труженик специалист.
Ако вземем например твърде интересната книга на Фредерик Х.
Харбисън „Човешките ресурси като богатство на народите“, ще видим,
че вниманието на автора е концентрирано върху трудовите ресурси на
страните от Третия свят в най-широкия смисъл на думата – численост, грамотност, квалификация, използваемост и неизползваемост, заетост и безработица, интензивност и производителност на труда, както и
общата характеристика на пазара на труда и въздействието на държавната икономическа политика върху него2.
Книгата е част от изследвания, които излизат под общото ръководство на проф. Джералд М. Мейър от Станфордския университет.
Посветени на икономическото развитие, тази серия от публикации анализират икономическото развитие. Тя е дело на междууниверситетските изследвания на човешките ресурси и националното развитие,
активно подпомагани от Секцията за индустриални отношения към
Принстънския университет. Всяка от включените в поредицата книги се
2

Frederick H. Harbison. Human Resources as the Wealth of Nations. N.Y., London, Toronto,
1973, p. 19–52.
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печата едновременно в Ню Йорк, Лондон и Торонто и се радва на широка популярност. Може би си струва да посоча, че в кратката бележка
към монографията на Харбисън проф. Мейър започва с провокативното
изречение: „Преди два века се започна всичко на всичко с Богатството
на народите. Сега трябва да започнем с Бедността на нациите...“.
Позволих си това малко отклонение, за да подчертая възможно
по-релефно съществената разлика в съдържанието и употребата на термините „човешки ресурси“ и „човешки капитал“ и да защитя избора си
да използвам термина „човешки капитал“, тъй като целта ми е да поставя акцента върху трудовата реализация и самореализация на човека
във високоразвитата пазарна икономика, а не въобще. Безспорно
няма съмнение, че за човешки капитал може и трябва да се говори и в
страните от Третия свят!
Преди да се спра обаче на природата и функциите на явлението „човешки капитал“ като теоретичен проблем, неговото формиране и специфични функции, ще си позволя една попътна бележка: много
автори, в това число и Питър Дракър и Хана Аренд, изказват съмнението си, че традиционното понятие за труд е присъщо на „човешкия капитал“! В цитираната книга на Дракър например можем да прочетем категоричното му заявление, че „трудът в сегашния си вид ще изчезне като
фактор на производителността, а ролята и функцията на традиционния
капитал ще получат ново определение“3. А следващото подзаглавие е
формулирано така: „Още ли трудът е ценно качество?“... Очевидно
проблемът е в това, правомерно ли е все още да говорим за трудова
реализация на човека, включен в „човешки капитал“? И разбира се
множеството съпътстващи го въпроси от рода на: „Сините якички“ „човешки капитал“ ли са? Кой е реалният творец на богатството във високоразвитите пазарни икономики? И още – правомерно ли е да говорим
за научен труд, или просто за труда на учения?
Надявам се разбирате, че поредицата от въпроси може да се продължи, ако не искаме да станем жертва на илюзията за благоденстващото общество, в което никой не работи.
А сега позволете ми да се спра накратко на определението и функциите на „човешкия капитал“, от една страна, и на условията и предпоставките за неговото развитие и рационално използване, от друга
страна. Безспорно най-краткото и добре работещо определение на
категорията „човешки капитал“ е: съвкупност от качества, които
обхващат равнището на образованието на човека, равнището и ха-

3

7

П. Дракър, цит. съч. с. 76.

13

рактера на неговите знания и умения, в които се проявяват първите
две качества.
Дефиниран по такъв начин, „човешкият капитал“ има физически
носител, но няма нищо общо с физическия капитал, представен чрез
оборудването на промишленото предприятие и неговата недвижима
собственост. При едно и също оборудване могат да се приложат различни технологии. Всички конкурентни предимства, на които би могла да
разчита една просперираща фирма, не са вградени в оборудването дори и в случай, че то е уникално, а в умовете на специалистите, които
знаят как да използват това уникално оборудване по неповторим и многовариантен начин. С други думи не оборудването носи със себе си
технологиите. Те се вграждат в него от „човешкия капитал“. Но той
не е и не може да бъде собственост на фирмата...
Лестър Търоу е прав, когато изтъква: „Единственият важен актив
на фирмата е мислещият човек, който си отива у дома и всяка вечер
взима решения къде да прилага уменията си, контролира усилията, които ще вложи или няма да вложи в дейността на фирмата, и не може да
бъде притежаван в един свят, където няма робство. Когато наетите от
една фирма работници напускат, уникалните идеи и технологии на
фирмата автоматично отиват със съответния работник при неговия работодател...“4. Анализът нагледно показва, че там, където „човешкият
капитал“ е доминиращ фактор, човешките взаимоотношения съществено се изменят. Изменя се и характерът на самата икономическа
система, изменя се начинът, по който тази система функционира. Нови
черти получават всички човешки взаимоотношения в разменния процес.
Нов смисъл придобиват отношенията на собственост както в размяната,
така и в производството. А „когато тези фирми се опитат да действат
като традиционни капиталистически фирми, те рано или късно загазват.
Няма по-добър пример за това – според Търоу – от банкрута на инвестиционната банка „Салмон Брадърс“5.
„Човешкият капитал“ се различава съществено от капитала, вложен в традиционните средства за производство. За разлика от физическия капитал, който като правило е нечие притежание под формата на
частнокапиталистическа или корпоративна собственост, човешкият
капитал не е притежание на никоя фирма и не може да бъде отчуждаван от носителя му. Той е строго личностен и неотделим от човека.
С него може да се разпорежда само носителят му, който като правило не
е капиталист. Но когато и високоспециализираният специалист става
капиталист – а това вече не е рядко явление – той си остава личен собс4
5

Търоу, Л. Цит. съч., с. 418–419.
Пак там, с. 418.

14

твеник и единствен разпоредител със своите способности, знания и
умения. В този смисъл той е независим от капиталиста – собственик на
фирмата.
На второ място инвестициите в човешкия капитал се отличават с продължителен времеви хоризонт – критерий, който не се съгласува с позволеното при капитализма.
И накрая, инвестициите за придобиването на знания и умения,
необходими за внедряването на новите технологии, базирани на изкуствения интелект, по необходимост се реализират в един човешки и социален контекст, който по природата си е съвършено чужд на индивидуалистично-егоистичната ориентация на традиционното капиталистическо мислене и действие. Нещо повече – капиталистът
винаги предпочита наемни работници, които лесно могат да бъдат
уволнени, и машини, които имат продължителен времеви диапазон за
използване...
Точно тук се срещаме с т.нар. U-образна крива на възвръщаемостта, с нейните две измерения: кривата на възвръщаемостта, която е
особено голяма през първите години на образованието (при получаването на грамотност например) и през последните години, когато обучаваният получава диплома за средно университетско образование и придобива качествата на носител на „човешки капитал“. Образованието е
твърде голяма инвестиция, при която възвръщаемостта зависи от множество фактори, и емпиричните данни от последните десетилетия показват, че мъжете, които получават като правило най-високите си доходи във възрастовия период между 45 и 54 г., ако имат бакалавърска степен, попадат в групата на онези 26 %, които получават по-ниски доходи
от завършилите средно образование 21 % мъже6!
Второто измерение на тази „крива на познанието“ отразява първоначалните предимства, които се получават от ранното и бързо приложение и използване на натрупаните знания7. Това второ измерение получава все по-задълбочено развитие при изучаването на икономическата
ефективност от знанието в една развита икономика на познанието.
Като се вземе предвид необходимият шестнадесетгодишен период за инвестиции в образованието, коригиран със сконтовия лихвен
процент, отчитащ пълзящата инфлация, ще стане ясно, че инвестицията
в образованието е неизгодна и рискова. Тя е в противоречие със съкращаващите се времеви хоризонти на частните капиталистически инвестиции. По този повод Л. Търоу предупреждава: „Средната класа, ако ù
се даде възможност, твърде често избира да не образова своите деца. В
6
7

8

Вж.: Търоу, Л. Цит. съч., с. 423.
Дракър, П. Цит. съч., с. 197.
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повечето случаи богатите ще образоват децата си, ала това създава двуполюсно общество, разделено на образовани и неграмотни. Има един
крещящ факт, който следва да се помни. Нито една страна не е станала
дори полуграмотна без държавно финансиране на задължителна образователна система“. И веднага добавя, че „дванадесет години задължително образование нарушават всички принципи на капитализма...“ (цит.
съч, с. 425–426).
Свиването на държавните разходи за образование и увеличаването на таксите води до практиката със студентските кредити, които до
голяма степен са изместили стипендиите. Частните фирми отлично
разбират, че гарантираните с материален капитал кредити винаги могат
да се възвърнат, докато инвестирането в човешки капитал няма материално покритие. Той не може да бъде препродаден. Именно поради
това те рядко допускат патернализъм и винаги ясно демонстрират
страха си от възможността, че обучените с техните стипендии лесно
могат да напуснат фирмата си заради по-добре платена работа другаде.
Именно поради това и фирмите са заинтересовани от държавно финансирана форма на образование с всичките му недостатъци. И тук се
срещаме с парадокса: докато ценността на капитала, вложен в природни
ресурси, неизбежно ще пада под натиска на технологичната революция,
реалната стойност на човешкия капитал ще нараства – противоречие, което при нашите условия на труден преход към нормална пазарна
икономика усещаме най-добре ние, заетите в системата на образованието.
Давам си сметка, че казаното досега е само едно въведение в
трудната тема за природата и значението на човешкия капитал. Не искам обаче да изоставя изключително важния аспект на тази тема – пътищата за формирането на отговарящ на изискванията на настоящето и
бъдещето човешки капитал. Тези пътища не са толкова много, нито са
разнопосочни, защото всички се пресичат в една точка – обучението на
подрастващото поколение в съгласие с потвърдените от практиката методи, от една страна, и съответното развитие на науката и научните изследвания, от друга страна, така че да подхранват в необходимата степен
и да чертаят насоките и конкретните пътища за формирането на желаното съединяване на знанията с човешкия капитал по начин, при който
знанията да се превръщат в умения. Защото ние от опит знаем, че едно е
да знаеш, друго е да можеш и съвсем друго е да притежаваш потенциала
да превръщаш знанията и уменията в готов качествен продукт. И точно
това е правилото, което определя магистралното направление, същността на теорията и практиката за формирането и възпроизводст-
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вото на човешкия капитал. Това е смисълът на държавната и фирмената икономическа политика в тази сфера.
Ще си позволя съвсем накратко да очертая доминиращата според
мен гледна точка по тези въпроси, към която се придържат повечето от
познатите ми автори – гледна точка, която категорично споделям и аз!
Надявам се също така, че от всичко, което беше изтъкнато досега, е ясно, че аз изключвам либерално-консервативните и либертарианските схващания за спонтанния пазарен ред, които не признават съзнателното усилие за макроикономическо решаване на проблемите на човешкия капитал съгласно добре известния ни принцип: всеки – за себе
си, един Бог – за всички!
Необходимостта от добре обмислена и ефикасна политика за
формирането и използването на човешкия капитал израсна от новите
насоки на технологическата революция и родената от нея нова инфраструктура на пазарната икономика. Не е тайна обаче, че всички значими
инфраструктурни обекти са изградени със средствата на данъкоплатеца! Няма сериозен автор, който да отрича тази истина. Достатъчно
е да посочим като пример електронната магистрала на САЩ – интернет. Създадена, да обслужва връзките на военните бази и свързаните
с тях военни изследователски институти през 1969 г., интернет системата беше финансирана от Министерството на отбраната! Според Л.
Търоу това финансиране продължава повече от двадесет години. Едва в
края на ХХ в. започна дискусията за възможните начини и средства
(напр. изграждането на ефективна система за плащането на такси, за да
се осигури частното финансиране на тази американска електронна
магистрала, която вече действа като световна)8.
Подобна е историята на всички инфраструктурни обекти, с които
човечеството ще запомни нашата епоха. Така е с биотехнологиите,
така е и с редица научноизследователски проекти, финансирането на
които най-сигурно се реализира под шапката на министерствата на отбраната. А резултатите разбира се преминават в разпореждане на
частни фирми. Това безспорно не означава, че частните фирми не финансират собствени изследователски центрове. Но първо, възвръщаемостта тук е с кратък времеви диапазон за самата фирма, тъй като компаниите най-често установяват, че това, което са открили, бързо преминава и се използва от някой друг, който комбинира собственото им откритие с друго, което те не притежават. Най-експлоатираният пример за
илюстрация на тази практика е изследователският център на „Ксерокс
ПАРК“ – Калифорния. Публична тайна е, че такива фирми като „Епъл“
8

See „A sUrvey of the Internet: The Accidental superhigway“, The Economist, 1 юли 1995,
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и „Адоуб“ са непослушните деца на този център. Подобна е историята
със създаването на „Интел“ от добре известната „Ай Би Ем“. „Общо
взето – според Търоу – почти половината от американските разходи за
изследвания и разработки се плащат от федералното правителство, а за
изследванията, за които не може да се очаква, че ще се изплатят през
следващите пет години, този процент почти наближава 100“ (цит. съч.,
с. 437).
И второ, в тази област се шири използвачеството: шпиониране,
кражба на открития и патенти, копиране и усвояване на чужди постижения – практика, която прилагат както фирми, така и държави, сред
които най-типичен пример в Япония.
В литературата съществува консенсус, че в ерата на индустриите
и технологиите, основани на изкуствения интелект, държавата би трябвало да играе централна роля в осигуряването на основни съставки, от
които се формира човешкият капитал: формирането на знанията и уменията, развитието на технологиите чрез финансиране на изследванията
и накрая развитието на необходимата инфраструктура. Този възглед се
обосновава не само с настоящето, но и с интересите, заложени в бъдещето. За съжаление все по-често изследователите на държавната политика в сферата на човешкия капитал показват, че правителствата вършат
точно обратното. Много често това поведение на политиците се обяснява с ниския процент на спестяванията и трудностите по издръжката
на хората в напреднала възраст. В ход са две концепции: възрастните
са убедени, че при технологичния процес младите ще живеят в по-добро
бъдеще, а младите бързат да се възползват от благата на настоящето и
вместо да спестяват, живеят на кредит!...
Проблемите, свързани с човешкия капитал и неговата пълноценна реализация, са много. Но при най-пестеливо представяне на тези
проблеми не може да се абстрахираме от въпроса за мястото и ролята
на училището, или по-широкообхватно – на образователната система.
Живеем в ерата на високите технологии, в която науката е непосредствена производителна сила, а икономиката независимо от многото
определения на капитализма днес си остава по същество икономика на
знанието. Основен двигател на тази икономика безспорно е именно
„човешкият капитал“. Не трудовите ресурси като цяло (те стават все
по-излишни, ако отчетем позициите на „сините якички“!), а носителите
на знанията, уменията и дръзновението да се самореализират практически в свой интерес и в интерес на обществото. Доминиращата позиция на този тип труженик днес е очевидна. Именно поради това въпросът за неговото формиране от раждането му до включването му в об18

щественото производство се превръща в първостепенен проблем. А навсякъде образователната политика и образователните системи са обект на
сериозни критични бележки и оценки. На преоценка десетилетия наред
вече се поставят принципите на образованието, логиката на учебния
процес, преодоляването на традиционната формула „повторението е
майка на знанието“ и ефективната ù замяна с динамичната формула
„подготовка за учение през целия живот“. Но радикалната промяна все
още не е настъпила.
Деликатен и сложен е и въпросът за най-тясното обвързване на
научните центрове с училищата. Постиженията на научните центрове
трябва бързо и по подходящ начин да влизат в учебните програми, а
училищата трябва да усвояват изкуството да предават тези постижения
на учащите се. Ние всички имаме задължението да се научим как да
учим и себе си, и другите!
Едно по-разширено тълкуване на термина „човешки капитал“ би
звучало примерно така: това е комплексът от знания, умения, сръчност, мотивация, здраве, житейски опит и надареност, която в много голяма степен винаги е била отличителна черта на истински голямата личност.
Достойният за това звание индивид би следвало да е не само способен и надарен, но и високонравствена личност – носител на общопризнатите добродетели и морални ценности. Това са същностни
черти, които би следвало да притежава образованият човек. За съжаление практиката не слага знак на равенството между образован и
културен, етичен и нравствен човек. И в това отношение работещите в
системата на образованието са длъжници пред обществото.
Това е особено важно сега, когато пред очите ни се разграждат не
само мафиотските акции, но и когато в глобален план традиционната
пазарна икономика се превръща в един мрежов капитализъм на
достъпа! Финансовата система и търговските мегацентрали действат
като независими от държавата институции. И именно тук в рамките на
световната финансова система „символните аналитици“ на Рийч преразпределят наличното богатство като партньори, а в останалата част
от икономиката мегацентралите използват франчайзинга, за да доят като
крави допуснатите в мрежата предприятия, а от друга страна извличат
огромни печалби от дематериализираната размяна, като предлагат
вместо стоки за потребление от първа необходимост услуги от типа на
приятно преживяване, т.е. стоки, които не може да пипнеш, да притежават или да ги изпуснеш в краката си, както пише един шегаджия! В тази
размяна отношенията на собственост се размиват, а притежанието се
превръща в преживяване...
10
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Очевидно е, че тези въпроси не са само задачи на икономическата
наука, а на обществознанието като цяло. Що се отнася до икономическата теория на една действаща икономика на познанието, тя непременно
ще бъде качествено различна от всички познати ни досега школи и направления.
Ясно е, че икономическата теория драматично изостава от измененията във високоразвитата пазарна икономика, която с присъщата си
динамика открива и прилага все нови и нови форми и методи, въвежда
нови организационни форми и се опира на нови инструменти за реализация на присъщия на капитализма принцип „минимум авансиран капитал – максимум печалба!“. При това не можем да се съгласим с вече
разпространеното схващане, че адекватната на „посткапиталистическата
икономика“ икономическа теория ще се различава съществено от известните ни досега школи и направления – това няма да бъде нито класическият либерализъм, нито неолиберализмът с всичките му превъплъщения, нито кейнсианството, нито неокейнсианството. Няма съмнение,
че новите реалности изискват качествено теоретическо осмисляне и то
чака своите първоавтори.
Самата идея за партньорство между фирма и клиент или между
различни фирми би трябвало да звучи твърде парадоксално в ушите на
един закоравял либерал, консерватор, влюбен в каталактиката и спонтанния пазарен ред. Но пренесеното в бъдещето минало винаги изглежда парадоксално, когато то не се поддава на адаптация към новите реалности, но винаги запазва позата на истина от последна инстанция. Та
дори тази истина да се отнася за битието и съдбата на такава цивилизационна ценност като пазара. Защото самите пазарни механизми и функции са еволюирали по начин, който налага да мислим за безнадеждната
остарялост на традиционните представи за пазара и неговите възможности да се адаптира към новите реалности, без да придобие ново битие.
Сигурно това имат предвид такива закалени в теорията ветерани като П.
Дракър, който под най-различни форми подчертава, че по всяка вероятност пазарът ще се съхрани и в бъдеще, но това няма да бъде пазар от
парадигмата на „невидимата ръка“... Но това е въпрос за друга научна конференция.
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ОТ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ПРЕЗ ПАЗАРНО ОБЩЕСТВО КЪМ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
проф. дин Велчо Стоянов
Колеж по икономика и администрация – Пловдив
FROM MARKET ECONOMY, THROUGH MARKET SOCIETY,
TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH
Prof. Velcho Stoyanov, Ph.D.
College of Economics and Administration – Plovdiv
Abstract: Objects of this academic research is the market with its
developments. It outlines the both market’s positive and negative sides. The
economic field is now not wide enough for the market and it overflows into
the cultural sphere and into politics; the transition is from market economy
into a market society.
The market expansion and its adjacent processes have certain
negative side effects. The only counteraction or a corrective of the market
deficiencies are presented in the sustainable progress concept.
Key words: market, price, labour division, competition, market
economy, market society, monopoly, harmony, sustainable progress.
Хората са единствените живи същества, които разменят помежду
си продуктите на своя труд, респективно правата на собственост върху
тях1. Тази резмяна е придобила наименованието пазар (пазарно стопанство, пазарна икономика). Бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор нарича пазара „най-великия социален механизъм на цивилизацията“2.
Тук само ще вметнем, че т.нар. „социални насекоми“ – мравките
и пчелите, имат по-съвършена „социална“ организация от човешката, но
не познават размяната. Тяхната „социална“ организация се изгражда и
функционира обаче на инстинктивна, а не на разумна основа, както е
при човека. В тази връзка може да се твърди, че пазарът е културен
1

Другите основни отличия на човека от останалия животински свят са неговият разум и
обстоятелството, че той единствен се ражда напълно безпомощен и дълги години се нуждае от грижи и възпитание, за да оцелее и стане пълноценен за себе си и обществото.
2
Гор, Ал. Застрашената земя. София, 1992, с. 242.
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феномен и цивилизационна ценност. Неговата квинтесенция се свежда до свободната размяна на блага и права на собственост между контрагентите на доброволна, конкурентна и взаимоизгодна основа. Ето защо органичен елемент на пазара е цената, по която се осъществява размяната, а така също и парите, които измерват стойността (ценността),
установяват цените и осъществяват посредничеството при еквивалентната или взаимоизгодна размяна на стоките и услугите, т.е. на благата
между контрагентите. Ето защо А. Смит ги нарича „колело на размяната“.
Ще си позволим да припомним и предпоставката, която обуславя
размяната и пазара, – разделението на труда. Именно и главно на него
е посветил значителна част от „Богатството на народите“ А. Смит, което
е дало основание на К. Маркс да квалифицира епохалния му труд като
„апотеоз на разделението на труда“3, а Й. Шумпетер да каже, че нито
преди А. Смит, нито след него някой е писал повече за разделението на
труда4.
Пазарът в лицето на спонтанната и случайна размяна е твърде
древно човешко „изобретение“. Понятието пазарна икономика, или пазарно стопанство, се появи и влезе в научен оборот през последните
десетилетия на XX век. Впрочем тук се налага да припомним, че известният германски икономист В. Ойкен разграничава, или по-скоро обособява големите социално-икономически структури (наричани днес национални стопанства) на два „идеални“ или „чисти“ типа, които той
именува така:
– конкурентни пазарни стопанства и
– централно управляеми стопанства.
Със саморазпадането на съвременните централно управляеми
(социалистически) стопанства и на световната социалистическа система
като цяло през 1989–1991 г. идеологията, теорията и практиката на
„конкурентните пазарни стопанства“ придобиха почти абсолютна доминация. На тази основа американският икономист от японски произход Фр. Фукуяма лансира позабравената теза за „края на историята“, в
смисъл, че почти всички са възприели (и предстои да възприемат) идеологията, теорията и практиката на свободното (либералното) пазарно
стопанство, след което вече друго няма – „край на историята“. С тезата
за „края на историята“ Фр. Фукуяма стана набързо много популярен, но
и бързо угасна неговата популярност, защото тезата му, първо, не е оригинална, и второ, е просто абсурдно да се прогнозира развитието на човечеството за „во веки веков“.
3
4

Вж.: Экономическая энциклопедия политическая экономия. Том ІІІ. Москва, 1979, с. 447.
Шумпетер, Й. История на икономическия анализ. Т. I. София: Прозорец, с. 315.
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Ако приемем (и няма как да не приемем), че разделението на труда е основанието и предпоставката за размяната, то пазарът се гради и
функционира върху следните атрибути: търсене, предлагане, конкуренция, цени, размяна, пари, печалба, егоизъм–индивидуализъм и алчност.
Той (пазарът) е подчинен на свои специфични саморегулиращи се
принципи или закони и се управлява според А. Смит от т.нар. „невидима ръка“, т.е. саморегулира се или се самоуправлява.
Очевидно пазарът е една сложна категория и практика, за която е
характерен изключителен триумф през последните десетилетия. Основната цел на настоящия доклад е опит за търсене на отговор на следните
научни или теоретични въпроси:
– Какво представлява пазарът?
– Какви са неговите недостатъци и как да ги преодолеем?
– Каква е релацията пазар–държава, която обуславя видовете пазари и техните особености?
– Какво е бъдещето на пазара?
Пазарът е сложен социален механизъм, чрез който хората разменят на свободноконкурентна основа продуктите на своя труд. На тази
негова цел служи цялата му инфраструктура – складове, магазини, дистрибуторски канали и пр. В неговата орбита пряко или косвено са въвлечени по същество всички индивиди.
Опитите да се ограничи или елиминира пазарът винаги са завършвали с неуспех. Той винаги е излизал победител в битката с непазарните модели на обществено развитие. Най-триумфалната му победа бе
срещу основния му враг – централизираното планово управление при
социализма. В основата на тази победа стои икономическото превъзходство на пазарното капиталистическо пред директивното централизирано социалистическо стопанство5.
В своето около петхилядогодишно развитие пазарът е преминал
през определени исторически етапи, а именно:
– случайната или проста размяна – С–С;
– размяна, опосредствана от парите – С–П–С (отначало стоковите, впоследствие пълноценните златни и сребърни пари, а днес – от началото на Първата световна война и особено след 1971 г., когато бе
премахната частичната конвертируемост на последната частично конвертируема валута – американския долар, от т.нар. „декретни“ пари);
5

Казаното не означава или по-скоро не е основание да се отнасяме лековато, пренебрежително или обидно към критиците и отрицателите на пазара (поне от Платон, през средновековните утописти, утопистите-социалисти и реформаторите на пазарното стопанство до
Маркс и Енгелс), включ. съвременните му критици защото пазарът е социално цвете, но
по стеблото му има множество и опасни бодли.
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– размяна, при която целта е печалбата – П–С–П';
– напълно спекулативна размяна, с цел само и единствено възможно най-голяма спекулативна печалба – П–П'.
Ако трябва обобщено да характеризираме развитието на пазарната икономика през последните десетилетия и особено след 1989 г., бихме могли да посочим следното:
а) Географско разширяване на пазарната икономика, особено
след саморазпадането на социализма;
б) Негеографско разширяване, което можем да наречем културно
и политическо, в смисъл, че пазарните принципи и процеси не обхващат
и не функционират само и единствено в сферата на икономиката, но и в
другите две основни сфери на социума – културата и политиката. С други думи пазарът и парите като негов най-важен атрибут проникват динамично и в сферите на културата и политиката и тотално превземат
обществото – от пазарна икономика се върви към пазарно общество.
Много автори казват „Да“ на пазарната икономика, но „Не“ на пазарното общество (включително и бившият премиер на Франция Л.
Жоспен), но засега всички са безсилни да спрат този процес, както са
безсилни да спрат и разширяващата се криза на културата. Впрочем комерсиализирането на културата и задълбочаването на кризисното ù състояние са взаимно обусловени процеси;
в) Третата съществена характеристика на съвременната пазарна
икономика е нейната глобализация и нарастваща взаимозависимост
между икономическите (и не само икономическите) субекти и институции от отделните страни;
г) Нова, невиждана по-мащаби концентрация и централизация на
капитали и икономическа мощ в лицето на супергиганти от рода на съвременните глобални корпорации, чиято финансово-икономическа мощ
надвишава тази на съвременна средноголяма държава; конкуренцията се
пренася на супергигантско равнище, а глобалните икономически субекти ограничават лоялността си към държавата резидент и изграждат собствена глобална олигархична общност;
д) Налице е широко и силно разрастване на спекулативния характер на съвременния пазар и особено на фондовите или финансовите пазари.
Синтез на спекулативната размяна са срочните и опционните
сделки, при които не се разменят обектите на сделката, а само печалбата
или загубата от нея; непозналият (загубилият) плаща разликата между
очакваната и действителната цена на позналия (спечелелия), което П.
Дракър нарича „спекула върху спекула“ или „куха икономика“, а други
я назовават „хазартна“ или казино икономика.
24

Безспорно е, че грамадната спекула е присъща на пазара още от
XVII век, когато едно черно лале се е продавало на борсата на стойността или цената на триетажна къща в центъра на Амстердам. За разлика от
тогава днес не само отделни, а почти всички активи, които се търгуват
на фондовите борси, са силно надценени. Сочи се, че зад космическите
обороти на глоболните финансови пазари само при около 5 % стоят реални активи, а при останалите около 95 % – „спекула върху спекулата“,
„куха икономика“, по израза на П. Дракър6. По този повод Ж. Зиглер
пише: „Балонът на спекулата се надува непрекъснато и виртуалната
икономика изпреварва (твърде значително – В. С.) реалната“, тя е достигнала „хазартни висоти“7. На тази основа тя се квалифицира като „хазартна“ или „казино икономика“. В тази връзка Л. Търоу задава тревожно въпроса: „Как е възможно пазарните цени да достигат такива равнища (...) не виждат ли хората, че търгуваните на борсата активи са силно
завишени? (...) Да, виждат – казва той, – но не могат да устоят“8. Той не
уточнява на какво те не могат да устоят, но то е пределно ясно – на
очакванията за големи спекулативни печалби, т.е. на алчността си.
Един от проблемите на съвременната пазарна икономика е за
оценката на и отношението към „спекулата върху спекула“, „кухата
икономика“ или „казино икономиката“, респективно „хазартната“ икономика. Солидаризираме се с авторите, които смятат, че подобна суперспекулативна икономика се нуждае от отдушник в лицето на финансовите кризи. Пак според Л. Търоу „никой не знае кога и къде ще настъпи
финансовата криза и колко голяма ще бъде тя, но е напълно сигурно, че
в бъдеще такава криза ще има“9. Впрочем такава вече имаше. Имаме
предвид Азиатско-Тихоокеанската финансова криза от края на миналия
и началото на настоящия век, която засегна обширен район – от Индонезия, през Азия, включително Япония, Русия, до Турция. Физическите
и юридическите лица в засегнатите страни понесоха милиарди долари
загуби. Обикновено се срещат анализи и данни за губещите, но не сме
срещали подобни за печелившите.
Известно е, че кризите въобще и финансовите кризи в частност се
класическа язва на пазарната икономика. Кейнсианството уж се справи
с тях, но те отново са гост на съвременната неолиберална икономика.
Надценени финансови активи, „спекулативна“, „куха“, „казино“
или „хазартна“ икономика са понятия, които все по-често се срещат в
6

Вж.: Дракър, П. Посткапиталистическото общество. С., 2000, с. 89.
Зиглер, Ж. Новите господари на света и тези, които им се противопоставят. София, 2003,
с. 113.
8
Търоу, Л. Бъдещето на капитализма. С., 2000, с. 331–332.
9
Пак там, с. 347.
7

13

25

съвременните изследвания и пораждат основателно безпокойство за
относителната стабилност на глобализиращата се пазарна система.
Наред с присъщата си язва в лицето на кризите въобще и на финансовите кризи в частност пазарната икономика притежава определени
вродени недостатъци, ако може така да се каже. Те са общоизвестни, но
нека да ги споменем. Свеждат се до две основни:
– монопола, до който неизбежно води логиката на конкурентния
пазар, и необходимостта от преодоляването му, тъй като той (монополът) е отрицание на свободния конкурентен пазар;
– способността на пазарната икономика да „произвежда“ невероятни неравенства (по думите на Л. Търоу), които многократно превишават естествените физически и интелектуални различия между хората.
Принципите и логиката на пазара неизбежно водят до монопола.
Ето защо още през XVI век се зараждат и се развиват в края на XIX и
началото на XX век специални антимонополни закони и практики. През
последните десетилетия обаче като че ли настъпиха определени промени в тази област. Те се свеждат до:
– пренасяне на конкуренцията на супервисоко равнище чрез гигантски сливания и изграждането на супергигански глобални корпорации. Антимонополните мерки към тях обаче като че ли започнаха да се
смекчават. Имаме предвид преди всичко отказът на американското министерство на правосъдието (в края на 2004 г.) от първоначалното му
намерение и официално искане да демонополизира Майкрософт чрез
обособяването му в две самостоятелни дружества.
Друга „иновация“ в тази връзка е (така се предполага) управляем
фалит на супергиганти – Енрон например, и други, не чак толкова мощни гиганти.
Едва ли е само риторичен налагащият се от гореказаното въпрос
може ли съвременната държава да се справи с глобалните монополисти,
чиято финансово-икономическа мощ надвишава една средно голяма
държава. Някои автори смятат, че ефективно в подобни случаи биха
могли да се справят само няколко държави – САЩ, Япония, Германия и
евентуално някои други. Ако е така, отново възниква друг въпрос: Какви ще бъдат последиците от монополизма в глобален мащаб?
Едно от основните достойнства на пазарната икономика е, че създава невероятно силни стимули за трудова и бизнес активност и за висока ефективност. По друг начин казано, тя осигурява динамично нарастване на общественото богатство и следователно допринася всички
да станат по-богати и по-благосъстоятелни. Това е така, но само доколкото се гледа на нещата от позициите на създаването на богатството,
което, както знаем, подлежи на разпределение и съответно на консума26

ция. Когато обаче погледнем на икономическото богатство от позициите на разпределението, констатираме феномена, за който говори Л. Търоу: невероятно нарастващи неравенства както в национален, така и в
международен или глобален план – все по-богат „Север“, все по-беден
„Юг“, или в друг аспект – „златният“ милиард и останалите пет милиарда. И в национален план пирамидата се разтваря и на върха ù остават
все по-малко и по-богати, а надолу – все повече и по-бедни; вече започна да се „топи“ или редуцира и средната класа, която се смяташе за
гръбнака на съвременната пазарнодемократична система.
Нарастващата социално-икономическа диференциация както в
национален, така и в международен план, става все по-тревожно дискутирана тема, тъй като именно това неравенство е главният или поне
един от главните източници на съвременната нарастваща нестабилност,
несигурност и неспокойствие в глобализиращия се свят.
Тезата на В. Ойкен за двата „идеални“ или „чисти“ вида стопанства след 1989 г. като че ли е невалидна, доколкото конкурентното пазарно стопанство победи централно управляемата система – тя отиде на
историческото бунище. Конкурентното пазарно стопанство обаче е нещо твърде сложно и не толкова еднозначно. То е сложно и нееднозначно, доколкото имаме не един, а множество модели на пазарно стопанство. Някои смятат, че са три основни – англо-саксонски, или европейски,
континентален и азиатски. Други приемат, че са налице толкова модели
на пазарното стопанство, колкото национални държави и национални
стопанства има. Смятаме обаче, че независимо от разнообразието им те
биха могли да се сведат до два основни, а именно:
а) свободно саморегулиращо се пазарно стопанство и
б) ръководено или регулирано от държавата пазарно стопанство.
Подценява се обстоятелството, че не е имало и е невъзможно да
има абсолютно свободно и изцяло саморегулиращо се пазарно стопанство; то е само една теоретична визия. Реално би наподобявало социална
джунгла, т.е. то неизбежно стига до социалния дарвинизъм.
Пазарното стопанство винаги в определена (по-голяма или помалка) степен и мащаби е било ръководено или регулирано от държавата. Следователно въпросът е за мащабите или мярата на това ръководене или регулиране. Тук мненията твърде много се различават – от либертарианството, през кейнсианството, до пазарния социализъм.
За да стигнем до определена позиция относно степента на държавното ръководене или регулиране, ще си позволим едно нетрадиционно абстрактно-теоретическо разсъждение. Добре известно е, че човешкото общество в своето развитие е стигало до две крайности. Ако
използваме класическите идейно-политически понятия „ляво“ и „дяс14
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но“, бихме могли да кажем, че „най-лявото“ е нещо като социализъм
комунизъм или колективистко общество, в което всички работят според
възможностите си, а изработеното делят горе-долу поравно. Другата
крайност – „крайно дясното“, е естественият подбор или социалният
дарвинизъм – силният прегазва слабия без никакви скрупули и продължава напред.
Нека поставим въпроса така: Обществото стигало ли е в своето
развитие до посочените крайности? Смятаме, че отговорът е „Да“. Ако
попитаме обаче, задържало ли се е трайно при тези крайности, смятаме,
че отговорът е „Не“. Отговорът е „Не“, защото крайностите не осигуряват радикално, балансирано и общоприемливо решаение на проблемите
на обществото. А именно балансът между крайностите е доброто решение на обществените проблеми в най-широкия смисъл на думата. Тук
ще припомним тезата на Конфуций за „златната среда“ (която можем да
перефразираме като „златно сечение“ ), а така също тезата за „хармонията“ на Р. Тагор и на много негови предшественици от древността до
наши дни; някои техни последователи говорят за „равновесие“. Ето защо смятаме, че винаги е била и остава актуална тезата за смесената икономика като израз на „златната среда“, „златното сечение“, равновесното или балансирано развитие. Да не забравяме, че и „бащата“ на либерализма А. Смит е препоръчвал „умерена стопанска дейност на държавата“.
Като пледираме за „златно сечение“, „хармония“, „равновесие“
или „баланс“, това не означава идеално общество. Идеалното, или напълно хармоничното общество е невъзможно, а и нежелано. Защото
едно общество, „в което всички правила и закони скрупульозно биха се
изпълнявали от неговите членове, би било неспособно да се променя и
усъвършенства (...) девиацията (отклонението) е начин (предпоставка,
основа – В. С.) да се формират нови норми и правила... По мнението на
Е. Дюркхайм, девиантността, в т.ч. и престъпността, в някаква степен се
явяват дори „нормални“ социални явления. Общество без (девиация – В.
С.) престъпност е толкова възможно, колкото влак без последния му
вагон“10.
Цитираните автори по принцип са прави, но те не поставят въпроса за степента и мащабите на девиацията, включително на престъпността. Ако изходим от концепцията за доброто и злото, девиацията и
престъпността следва да ги квалифицираме като зло. В случая от диалектическа гледна точка признаваме злото за нормално и полезно. До
каква степен обаче, допустимо ли е злото да започне да доминира над
10

Кармин, А. С. и Е. С. Новикова. Культурология. Москва, Санкт Петербург.
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доброто? Какви биха били последиците от това? Нещата стават още посложни, ако приемем тезата на един древен и с неизвестно има китайски
философ, че „различните неща по различен начин виждаш ги ти, оттук
изглежда светъл мракът, оттам тъмнее светлината“.
В действителност обаче доброто и злото не са нито икономически, нито политически, а морално-етични, т.е. културни категории. Като
имаме предвид, че социумът се състои от три основни сфери – икономика, политика и култура, девиацията, включително престъпността,
може да се приема за културен феномен, за израз и проявление на културна криза.
Хегел е смятал, че основната детерминанта е политиката, Маркс –
икономиката, докато повечето съвременни автори приемат за такава
културата. От тези позиции можем да приемем, че девиацията, в т.ч. и
престъпността, са проявления на културна криза.
Темата за културната криза стана твърде актуална през последните десетилетия, макар че тя има своите дълбоки корени. Ако тръгнем да
търсим тези корени, можем да стигнем до отделянето на Източноправославната от Западната католическа църква през ХІ век (1054 г.), но
двете църкви взаимно се противопоставят и взаимно се отлъчват още
през V век. Темата за упадъка на нравите е твърде стара, но тя става актуална през периода на Реформацията и Просвещението, а през XIX век
става особено актуален т.нар. декаданс – морално-духовен упадък.
Впоследствие се оформя тенденция към разширяване и задълбочаване
на една почти тотална културна криза. Съвременната културна криза е
общоприето явление, което много автори са изследвали. Първият изследовател на културната криза през по-новото време е Джанбатиста Вико
(XVII век). В началото на 30-те години на миналия век О. Шпенглер
пише за залеза на Запада11, т.е. на западната култура, Е. Фром говори за
„поврат към варварството“12, а П. Бюканън в своята книга със смразяващото заглавие „Смъртта на Запада“13 (т.е. на западната култура) квалифицира съвременната култура като „антикултура“ и смята, че тя е
главният смъртоносен фактор на Запада.
През последните десетилетия все по-активно се дискутира върху
дилемата загива ли западната култура, респективно цивилизация, или се
осъществява замяна на нейните остарели форми с нови. Очевидно е
обаче едно, че се извършват грандиозни културно-цивилизационни
промени на твърде широка, дори на глобална основа. За съжаление по-

11

Вж.: Шпенглер, О. Залезът на Запада. I и II том. София, 1996.
Фром, Е. Душевно здравото общество. С.: З. Стоянов, 2005.
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вечето автори ги оценяват негативно, т.е. като израз по-скоро на криза,
отколкото на обновление.
Културната криза и невероятно голямата и нарастваща имуществена диференциация са едни от главните белези за тревожен социален
дисбаланс между „лявото“ и „дясното“ начало, за нарушено „оптимално“ равновесие в съвременното, почти либертарианско общество.
Колкото пресечната точка между двете крайности е „по-наляво“,
толкова акцентът върху социалното е по-силен, но икономическите интереси, стимули и ефективност изостават. Получава се дисбаланс, изоставане, застой, гибел. Доказателството – реалният социализъм.
И обратно – колкото пресечната точка е „по-надясно“, толкова
икономическите интереси, стимули и ефективност са по-големи, но социалното начало изостава, социално-икономическите неравенства се
задълбочават, социалното напрежение нараства, налагат се корекции.
Тези корекции могат да бъдат провокирани от улицата или да са продукт на политически компромиси и реформи. Както казва още У. Пети,
причините за гражданските войни се състоят и в това, че богатството на
страната се намира в ръцете на твърде малко хора..., докато други умират от глад14.
Би могло да се твърди, че до 1980 г. балансът между двете
крайности се търсеше „наляво“, но от 1981 г. при Р. Рейгън и М. Тачър,
или при т.нар. „рейгъномика“ и „тачъризъм“, започна да се търси все
„по-надясно“ и вече се приближава към либертарианството или към социалния дарвинизъм. В тази посока от 1989 г. тръгнаха и бившите социалистически страни. На тази основа се говори за неолиберална революция, дори за неолиберален взрив. Други използват понятието пазарен
фундаментализъм, за да характеризира съдържанието на промените след
1981 и 1989 г.
Може би по идеологически съображения, а вероятно и от стремеж колкото се може по-бързо да се скъса със социализма и бившите
социалистически страни по-скоро да се превърнат в пазарни икономики
(с надеждата, че и хората ще станат богати като тези в западните развити икономики), недостатъците на свободната пазарна икономика се
подценяваха, но като че ли това подценяване вече се изживява. Освен
това съвременната пазарна икономика има още един съществен недостатък: поглъща невероятно големи невъзпроизводими природни
ресурси, което е една от основните причини и предпоставки за динамично развиващата се екологична криза, която води до екологична
катастрофа. Сочи се, че годишно се добиват и употребяват над 100
14
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млрд. тона суровини, т.е. над 15 тона на всеки жител на планетата15.
„Успокоително“ е, че отпадъците са „само“ над 600 кг на човек в развитите и под 10 пъти по-малко на човек в развиващите се страни16, но
проблемът с „планините“ от отпадъци става все по-актуален и тревожен.
Всичко това създава все повече, по-големи и с глобални мащаби рискове. Много автори наричат съвременното общество рисково общество. У.
Бек дори написа в края на миналия век интересната и възбуждаща тревога книга „Световното рисково общество“ (преведена и излязла у нас
през 2001 г.).
Казаното дава основание за извода, че пазарът и пазарната икономика наистина са велик социален механизъм на цивилизацията (по Ал
Гор), но той не е лишен и от велики недостатъци. Именно изтъкнатите
недостатъци на пазара и пазарната икономика са създали нейните противници и родиха социалния експеримент, който следваше да замени
пазарната икономика с централизирано планово управление, – той се
оказа неуспешен и се провали. Тезата за „икономическата недостатъчност“ на социализма обаче, която го обрича, се оказа обоснована и пророческа. Означава ли това, че следва да се примиряваме с присъщите
недъзи на пазара и пазарната икономика? Разбира се, че не. Лансират се
какви ли не, дори чудновати идеи в тази посока, т.е. за противопоставянето и противодействието на пазара – от бахайската религия до т.нар.
„физическа“ икономика, но всички те са нереалистични, дори утопични.
Най-приемливата идея за по-добрия пазар и по-доброто общество
е тезата за устойчивото развитие. Тя бе лансирана на Световната среща
на Земята в Рио де Жанейро през 1992 г. Нейните принципи и цели бяха
потвърдени на юбилейната среща след 10 години в Йоханесбург през
2002 г. Впрочем устойчивото развитие не е алтернатива, а по-скоро коректив на либералната, граничеща с либертарианството, пазарна икономика.
Смятаме, че всички са напълно наясно с темата за устойчивото
развитие. Ще си позволим да направим само няколко акцента като
евентуална основа за дискусия.
От една страна, бихме искали да кажем, че понятието устойчиво
развитие претърпя еволюция и по същество разшири своето съдържание. Отначало под устойчиво развитие се имаше предвид производство,
което ограничава консумацията на невъзпроизводими природни ресурси
и се ориентира към възпроизводими енергийни източници – слънчева
енергия, вятър, морски приливи и отливи и други подобни. От друга
15
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страна, устойчивото развитие изисква съществено ограничаване на
вредните отпадъци, които замърсяват земята, водата и въздуха. За такъв
замърсител отначало се приемаха само промишлените производства, но
се оказа, че значителен замърсител са и битовите отпадъци; в тази връзка се заговори за устойчиво екологично производство и потребление.
С други думи устойчивото развитие изисква екологично съобразено производство и потребление. Редица автори обаче поставиха въпроса дали производството и потреблението биха били устойчиви при
наличието на социална неустойчивост, провокирана от нарастващата
социално-икономическа диференциация както в национален, така и в
глобален аспект, включително тероризъм, престъпност и пр. Ето защо
устойчивото развитие започна да се схваща и разбира в по-широк аспект, т.е. не само като устойчиво производство и потребление, но и като
относителна социална устойчивост. Последната (социалната устойчивост) се обуславя от множество причини – икономически, политически,
културни, включително религиозни и етнически.
През последните десетилетия се създаде цял отрасъл за справяне
с т.нар. „отпадъчни“ продукти, наричан антиикономика. През 90-те
години отрасълът за справяне с „отпадъчните“ продукти е заемал 22 %
от американската икономика17, а положението вероятно не е много поразлично и в останалите развити страни. Смята се, че „отпадъчните“
продукти са доказателство за несъвършенството на съвременните икономики, а това обуславя и развитието на антиикономиката18.
Така наречените „отпадъчни“ продукти бихме могли да разграничим на материални – вредни твърди отпадъци от производствените
процеси, замърсени отточни води, вредни газове. Налице са обаче и
„социални“ отпадъци – тероризъм, пране на „мръсни“ пари, контрабанда, престъпност и др.под., но има „социални“ отпадъци и с „побезобиден“ характер – стрес, затлъстяване, неграмотност, профанизация
и пр. Борбата срещу тях налага изграждането и поддържането на специални социални структури както на национално, така и на регионално и
глобално равнище. Ще споменем само две от тях – Интерпол и Международната организация за борба срещу тероризма и прането на „мръсни“ пари, създадена през 1989 г. – Financial Action Task Force Money
(F.A.T.F.).
По аналогия с антиикономиката можем да говорим за антисоциални институции и дейности. В тази връзка възниква един фундаментален въпрос, който поставяме за размисъл: Става ли съвременното об-

17
18

Уърлдуоч. Състояние на планетата. София, 2004, с. 41.
Пак там, с. 41.
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щество по-богато и по-рационално с разширяващата се антиикономика
и антисоциална дейност, активност и разходи?
В заключение бихме искали да кажем, че направихме опит да интерпретираме значителна част от проблемите на съвременната пазарна
икономика в един по-широк и дискусионен план с оглед да се провокира мислене и дискусия по тях.
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КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА
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THE CHALLENGES OF THE MARKET
TOWARDS THE POLITICAL SYSTEM
Assoc. Prof. Georgy L. Manolov
College of economics and administration – Plovdiv city
Abstract: The current report looks at several fundamental problems
and challenges of social development in the XXI century in terms of the
relation between „market-politics“ („economic-political system“). Part of
the essential problems of the Bulgarian political system, (which needs radical
reform), are analyzed.
Key words: market, politics, marketing, political system, economic
system.
Добре известно е, че диалектиката между икономика и политика
е почти толкова стара, колкото и съществуването на света. Още великият Аристотел (ІV в. пр.н.е.) когато е анализирал термина „ойкономис“
(икономика) изрично отбелязва, че той се включва в държавата очертавайки връзката и границата между тези основни сфери на човешката
дейност. Подобни тези непрекъснато са били изказвани и от редица други мислители и учени в продължение на цялата човешка история. Това
беше особено характерно за отминалия ХХ век, когато в контекста на
противоборство между капитализма и „социализма“ се сблъскваха противоположни идеологически теории за същността и смисъла на пазара и
„плановата“ икономика, за предимствата на капиталистическите и „социалистическите“ производствени отношения и т.н.
Днес е от ясно по-ясно, че съвременният пазар няма алтернатива
към момента, което въобще не означава, че на него трябва да се гледа
безкритично и самодоволно. Напротив – както от теоретична, така и от
практическа гледна точка феноменът „пазар“ продължава да се схваща
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като историческо величие от едни, като енигматична загадка от други
или просто като порочна сводница от трети...
За да избегнем подобни теоретични неясноти, подходът който ще
приложим тук се крепи на следните теоретични постаменти: първият
от тях е свързан с изясняването на някой базисни икономически и политически понятия (и категории) каквито са „пазар“, „политика“ и
„политическа система“; вторият е ориентиран към разкриването на онези „невидими“ пазарни механизми (и лостове), с които задкулисно се
влияе върху вземането на политически решения и чрез които потайно се
управляват цели страни, държави и народи; и последният постамент се
отнася до необходимостта от разгръщане на радикална реформа на
политическа система в България.
1. УТОЧНЯВАНЕ НА ПОНЯТИЯТА
Същността на понятието „пазар“ веднъж се определя като
„...място, където се осъществява размяна на идеи, стоки и услуги срещу
пари или други идеи, стоки и услуги...“, и втори път – като „...хора или
група хора с потребности, с пари за задоволяване на тези потребности...“1, и т.н., и т.н. Или, тук пазарът отново се определя като място за
покупко-продажба на различни стоки, сякаш е някаква селска бакалия
или квартален магазин...
Разглеждайки критично многобройните опити за дефиниране на
пазара (в миналото и настоящето), проф. Т. Трендафилов твърди, че
„пазарът представлява... цяла система от пазари, или пазарна система с такава организация на икономическата активност, при която благата се произвеждат за размяна, а размяната се осъществява с
посредничеството на парите“2. Ценното в това определение е, че то не
обяснява пазара схематично или стандартно, представяйки го като някакъв опростен механизъм за покупко-продажба на стоки, а го дефинира
като система от разнообразни пазари, в рамките на която се решават
фундаментални въпроси на всяка икономика (какво?, как? и за кого?).
Освен това авторът тълкува природата на пазара като институция,
изградена върху взаимодействието между купувачи и продавачи, чрез
което на базата на спонтанното търсене и предлагане се формират цените и количествата на произвежданите за размяна стоки.
По въпроса за същността на политиката могат да се изредят още
множество съждения и определения, всяко от които би имало своите
1

Вж.: Каракашева, Л., Л. Минчева, Б. Маркова. Маркетинг. С.: Призма, 1999, с. 79.
Трендафилов, Т. Икономикс за бизнесмена. Част І. Въведение в теорията за пазара. С.:
Галик, с. 81–83.
2
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научни основания и доводи. Поради това като обобщение на по-горе
изложеното ние ще дефинираме разглежданото понятие ето така: политиката е специфична сфера на човешката дейност (съвкупност от
теоретични възгледи и практически действия), която изразява интересите на различни социални общности (слоеве, групи, класи, нации), свързани с осъществяването на властта (вземане, организация, устройство),, и която цели постигане на хармония между отделните групи в държавата и обществото.
Терминът „политическа система“ за пръв път е въведен в съвременната политология от американския учен Д. Истън (1953), който в
едноименната си книга успешно прилага системния подход при анализа
на политиката. Чрез въвеждането на това понятие практически стана
възможно (в рамките на политическия процес) феноменът „политика“
да бъде разглеждан откъм неговия структурен и функционален аспект
при едновременното открояване на техниката на властните взаимовръзки посредством разнообразната мрежа от политически институции. Тоест, Д. Истън разглежда политическата система като основна подсистема на макрообществената система и в този смисъл извежда собствената
ù определеност, която е базирана на прякото ù взаимодействие със социалната среда (на „входа“ и на „изхода“)3, като успоредно с това проследява и съответните реакции на същата тази система чрез нейните
структурни звена.
Без да подценяваме това становище (както и много други), считаме, че определеността на политическата система може да се изведе и
по-друг, по-всеобхватен начин.
Според нас политическата система представлява съвкупност
от исторически наложили се институции и организации, взаимодействащи помежду си и със социалната среда чрез определени
принципи, норми и правила в процеса на осъществяване на политическата власт в обществото.
И така, след като изяснихме накратко същността на разгледаните
понятия, което представлява за нас фундаментална методическа основа
дойде време да разгледаме и някой от най-важните икономически и политически проблеми на социалното развитие (произтичащи от релацията „пазар-политика“).

3

Easton, D. A Frame work for Political Analysis. NY, 1965, p. 25.
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2. „НЕВИДИМАТА РЪКА“ НА ПАЗАРА В ПОЛИТИКАТА
Още в началото ще подчертаем, че тук ще акцентираме главно
върху негативните последици от влиянието на пазара спрямо политическата система, тъй като за пазарните иновации, новости и технологии, т.е. за позитивните страни на пазара винаги се е писало много
повече и то със суперлативи. Преди това обаче се налага да поясним,
какви са най-общите, и същевременно най-характерните пазарни причини, които най-често водят до едни или други икономически неблагоприятности, до остри „скърцания“ в различните властни институции,
до „разхермитезиране“ на демократичната политическа система и в
крайна сметка до недоверието на хората във властта.
Реалистичното вглеждане във функционирането на съвременната
пазарна икономика показва, че съществуват поне три групи основни
причини, които оказват силно въздействие върху негативното развитие
на пазара изобщо, както и върху всички други подсистеми в обществото.
Едната и може би определящата причина произтича от недъзите
на икономическия пазар, към който могат да се причислят следните
компоненти: а) несъвършената конкуренция; б) съществуващият
монополизъм; в) различните неравенства; и г) пагубната роля на
парите, които все повече и повече развращават милиони хора по света4.
Следващата важна причина това е властващата „комерсиализация на демократичния политически процес“, която вече се е оформила като трайна тенденция, особено при развитието на политическия
пазар, където се извършват договорки, „цивилизована“ търговия с гласове, както и „вземане-даване“ между политиците и бизнеса при преследването на определени цели.
И последната група причини, които търсят естествената еволюция на пазара, това е непълният юридически регламент в редица
държави, създаващ предпоставки за подмяна на правилата на играта
(заради пропуски в законодателството), което води до безредие в начините на финансиране на партиите и до създаване на условия за лидерите
им да се превъплъщават в бизнесмени, превръщайки политическата кариера в печеливш бизнес.
Съвкупното проявление на току-що посочените обективни причини за неговото развитие на съвременния пазар, изобщо не бива да се
пренебрегват, тъй като те не само задържат, но и в редица случай направо спират неговата естествена историческа еволюция. Освен това –
4

Вж. повече подробности по тези въпроси във: Стоянов, В. Парите и смъртта на Запада
през призмата на глобализацията. С.: Галик, 2005, с. 154–157; 186–187.
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перманентното проявление (на приливи и отливи) на тези причини в
социалното развитие водят до много сериозни смущения във всички
негови сфери, създавайки цяла поредица от същностни обществени
проблеми, които в значителна степен блокират нормалното взаимодействие на пазара с демокрацията, на икономиката с политиката и т.н.
И последно – тези социални проблеми имат глобален характер доколкото обхваща всички развити страни както и фундаментални измерения,
тъй като разклащат устоите на утвърдени вековни ценности на човечеството.
Кои са тези проблеми?
1) Ерозия на общочовешките ценности
Поради тоталното господство на парите навсякъде и във всичко
бавно, но сигурно, се подриват извечните основи на хилядолетните ценности като демокрацията, свободата, равенството, справедливостта,
правата на човека и др. Тази нова „социална роля“ на парите така дълбоко се е вкоренила в масовото обществено съзнание, стигайки се дори
до там, че немалко хора вече смятат „правенето на пари“ за висша
цивилизационна ценност, която намира израз в девиза „всичко е бизнес“ (и политиката, и културата, и морала и пр.) Нещо повече – деградацията на морала (и ценностите) в днешните общества почти е стигнал
своето дъно, след като явление от рода на корупцията, престъпността и
мафиотските дейности вече се смятат за „достоен“ и печеливш бизнес!?!
2) Упадък на пазарните и демократични институции
При този същностен проблем се наблюдава значително „разхлабване“ на три социални връзки: между политиката и икономиката; властта и собствеността и елита и масите. Тук зависимостта от пазара е много
голяма, защото всяка негова негативна реакция (дори и минимална)
пряко се отразява на другите институции. Така например, при пазарни
деформации или неблагополучия, отраженията по веригата са следните:
при релацията пазар–институции, обикновено се взимат некачествени
решения; при релацията пазар–партии – увеличение на корупцията; при
релацията пазар–групи за натиск инвазия на корпоративни интересни и
т.н., и т.н.
3) Израждане на политическата демокрация
В зависимост от скритото въздействие на пазарните правила се
получава едно „двояко израждане“ на демокрацията: от една страна,
демокрацията се формализира и „изсушава“ (един човек–един глас), т.е.
тя се превръща в демокрация по форма, но не и по съдържание (с
качествено работещи институции); докато, от друга, самата демокрация
се превръща в „демокрация за елита“ (при която т.нар. „политически
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елит“ тотално реализира своите лични, партийни и корпоративни намерения).
Една от основните причини за това е директният сблъсък на редица политически и много други (прикрити) интереси като отражение
на наболял съвременен конфликт, чиято основа е противоречието
между малобройния политически елит (малцинството) и значителна част от хората (мнозинството) в гражданското общество относно
справедливото разпределение на социалните блага след произведените избори. Това е такъв конфликт, който „извира“ от самата представителна демокрация днес, където сключеният обществен договор между управляващи и избиратели не се разрушава само поради
изгубеното обществено доверие спрямо властта, а чиито корени се
намират в демократичните устои на плуралистичната (политическа) система.
4) Формирането на глобални суперолигархии
Възникването на този проблем е логичен продукт от предходните, защото той е материален израз на всички упадъчни икономически
(пазарни), политически (управленски) и културни (духовни) процеси,
които се развиха през последните няколко десетилетия. В състава на
тези суперолигархии могат да се причислят висшите представители на
политическия и икономическия елит от развитите държави. Или направо може да се каже, че новите национални олигархии стават важна съставка от глобалните транснационални олигархии, чиято характеристика има триизмерен знак – общи интереси, общи цели и общи намерения. Сиреч, упражняване на тотално политическо, икономическо и
културно господство в целия свят (на тези олигархии ще се спрем понататък).
Завършвайки този пункт от изложението ще изтъкнем ето какво:
днес е съвършено очевидно, че механизмите, принципите, нормите
и изобщо игровите правила на икономическия пазар не винаги са в
състояние да регулират ефективно поведението на пазарните субекти, щото да не се получава така, че той да се превръща в добронамерен благодетел „на богатите олигарси“ и „зъл отмъстител“ на
бедните хора. Тъкмо това му поведение, обаче, ни изправя с цялата си
тежест пред редица важни предизвикателства в политическата система
на обществото през новото хилядолетие.
Ако се опитаме да кодифицираме тези политически предизвикателства на една много по-широкообхватна плоскост, при всички положения ще изведем поне няколко общозначими, които час по-скоро
трябва да се анализират и да се предложат варианти за тяхното позитивно разрешение. тези предизвикателства са:
20
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Първо. Деградация на държавността
Без да страдаме от синдрома на ругателството към съвременната
демокрация, характерен за цяла кохорта учени и специалисти, следва да
посочим едно обективно обстоятелство за нея, което е доказано и изстрадано от социалната еволюция през изминалия ХХ век: въпреки изключителните постижения на обществата с високоразвита политическа демокрация и пазарна икономика, то едва ли може категорично да се твърди, че този тип общества имат цялостен и завършен социален характер. Напротив – те, модерните общества, поскоро трябва да се схващат като един много висок, но все пак
моментен етап от развитието на човешката цивилизация. Защото
наред с несъмнените ценности на развитите държави (и общества) в тях
се съдържат и такива „социални пороци“ като престъпността,
корупцията, мафиотските структури и свързаните с нея кланове,
потоците „пари“, трупани от нелегалната икономика, и т.н., и т.н.,
които вече са хронични болести на модерната западна демокрация.
Тези пороци, както и редица други проблеми, породени от
несъвършенствата на глобалния икономически пазар, съставка на
който е и политическият, позволяват на „разюздания капитализъм“
(Артур Шлезинджър) да „злоупотребява“ с политическата
демокрация, уронвайки перманентно нейните фундаментални
стълбове –
всеобщо избирателно
право, политическото
представителство, свободата на избора и пр.
Бъдейки още по-конкретни ще кажем, че деградацията на държавността най-ярко се откроява при функционирането на основните властни институции – парламент, правителство, съдилища и т.н.,
както и при вземането на политически решения. Дори се стига до
там, че политиката не се ръководи от политическите решения, а се диктува от икономиката и бизнеса! Или казано директно: икономиката обслужва политиката, а не обратно! Това пък от своя страна в много и малко отношения довежда до факта при който политиката става заложник на икономиката, принудена да слугинства на едрия капитал, тъй
като той дирижира „правилата на играта“, посредством инвестираните
огромни пари в политическата дейност. Това е глобален проблем на
човешката цивилизация, които не търпи абсолютно никакво отлагане,
защото се отнася до съдбата на държавността!
Второ. Криза на политическото представителство
Тази криза на представителността не е изолирано явление, понеже тя е част от кризата на самата демокрация, при която: Избирателите
вече не се чувстват представени, тъй като т.нар. „политически класи“ в
рамките на съответния мандат почти е извън социален контрол. След
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като това е така, основателно възниква въпросът: Какво решават изборите в нашата съвременност?
Отговорът е плачевен, но верен: решават не как ще живеят хората, не дали ще просперира народът, не изобщо дали ще има по-висок
жизнен стандарт, а нещо крайно уродливо: изборите решават как подобре да живеят лидерите, елитите и олигархиите, т.е. вездесъщите
партийни малцинства!
Важен индикатор за кризата на политическото представителство
в Европа са данните за доверието към парламентите и партиите в някой
страни през 2004 г., а именно: в Белгия – парламент 38 %, а партии – 22
%; Франция – 30 % и 12 %; в Италия – 27 % и 12 %; във Великобритания – 24 % и 12 %; в Германия – 24 % и 12 %, и т.н.5. Приблизително
такова е положението в почти всички държави на Европейския континент, независимо дали са бивши „социалистически“, или не.
Длъжни сме да подчертаем, че по същество тази криза представлява продължение на кризата на самата демокрация, доколкото
нейната представителност се е деформирала в управление на малцинствения политически елит поради цяла група същностни причини: първо,
водещо място в структурата на този елит заема политическата олигархия, която държи в ръцете си основните властни ресурси; второ,
веднъж откъснал се от „снагата на народовластието“ (след изборите), политическият елит не подлежи на никакъв особено строг правен и социален контрол, въпреки че е „качен“ във властта всенародно и независимо от мощните граждански движения за натиск;
трето, като част от т.нар. „държавен елит“ неговите политически
представители ползват десетки привилегии и имунитети, даващи
им възможност да извършват дейности, неподлежащи на юридически и съдебни санкции до края на мандатите (норма, която е валидна за депутатите в повечето страни); и, четвърто, по силата на
властното си положение политическата олигархия винаги е поддържала тесни контакти с персони от висшите бизнескръгове, т.е. с
представителите на икономическата олигархия.
От такава гледна точка се налага да припомним позабравеното
прозрение на прочутия френски мислител Р. Арон, който в книгата си
„Демокрация и тоталитаризъм“ пише: „Немислим е режим, който в
известен смисъл да не е олигархичен. В самата същност на политиката е решенията да се вземат не от, а за общността... Някои от фактите...
са неоспорими. Вярно е, че в съвременните демокрации олигархията
притежава плутократически черти; притежателите на средствата за про5
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изводство, богатите, финансистите упражняват пряко или косвено влияние върху тези, които управляват обществените дела“6. Това блестящо
прозрение на големия западен учен изцяло се отнася за т.нар. „конституционно-плуралистични режими“ на Запад, абсолютно валидно и досега не само и не толкова понеже никъде по света няма управление без
олигархия (това е невъзможно), а преди всичко и най-вече защото ни
разкрива истинската (явна и прикрита) същност на модерните олигархии. Или, както авторът сполучливо обобщава, малцинството, което упражнява политическата власт благодарение на изборните механизми, може да бъде едновременно и класата, която действително
притежава икономическата власт в обществата с демократични политически системи.
Следователно, през последните няколко десетилетия във високоразвитите индустриални общества се наблюдава формирането на един
нов синтез между политическата и икономическата власт, или едно
качествено ново стъпало на интегритет между тези два типа власт.
Този синтез е „рожба на супермодерните технологии, на комуникационните техники, на информационните потоци и въобще на всичко ново в
еволюцията на пазарната икономика днес, които в много и много отношения съществено се различават от всички познати (и традиционни) в
историята съюзи между политическите елити и едрия частен бизнес.
Принципно новото тук е възможно да се изрази чрез два яркоотличителни и особено важни фактора: единият е следствие от бурното
въвеждане на иновационните технологии на пазара, което принуждава всички предприемачи да търсят нови пазари за своите стоки,
както и съдействие от управляващите елити с всички възможни
средства и, разбира се, преди всичко с финансови; и другият е обратнопропорционален на първия и се свежда приоритетно до това,
че висшите институции на властта и самата политическа система
като цяло трудно се поддават на по-бързи промени, което пък обективно задържа правното (и институционалното) регулиране на изменящата се пазарна среда и следователно не отговаря адекватно на
изискванията на пазара.
Най-забележимият и характерен белег на тези елити, отличаващ
ги от всички останали, може синтезирано да се формулира така: „новите олигархични елити“ (политически и икономически), владеейки
политическата и икономическата власт, до такава степен са се слели в едно единно цяло, щото техните общи интереси вече застрашават и „минират“ принципа на разделението на властите в държава6
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та, защото те (елитите) чрез господството на властта и парите решително влияят както върху настроенията на електората в избирателния процес.
Тази ярка тенденция в живота на развитите западни държави
добре е уловена и илюстрирана от американеца Лестър Търоу, който в
книгата си „Бъдещето на капитализма“ изрично подчертава, че капиталистическите общества днес са конструирали такива политически системи, където икономическото богатство може да се трансформира в политическа власт, доказателство за което е и следният
факт: в Сената на САЩ повечето от стоте сенатори са милионери, а освен това съществува перфектно работещ механизъм, даващ възможност
на хора с политическа власт (но без богатство) да превърнат тази власт в
реално свое общество7. Това е причината според Търоу изборите все почесто да се профанизират до степен на елементарни социологически
проучвания, да се „въртят“ около тривиални въпроси, да зависят от „подобрия“ външен вид на кандидатите...; а пък хората все повече и повече да разглеждат изборите като смяна на една група мошеници с
друга група мошеници, което, колкото и да е неприятно, за някои е
един реален факт в немалко страни по света.
Необятната политикономическа мощ на тези „нови олигархии“ се
състой в това, че в епохата на „електронните пари“ овластените и „остойностени“ елитни малцинства, криейки се зад „паравана на демокрацията“, рязко ограничават дейността на демократично избраните институции (парламент и правителство), тотално контролират икономическите процеси чрез глобалния капитал. Но господстващата роля на „новите
малцинства“ в развитите цивилизовани държави оказва парализиращо
влияние върху дейността на партиите като основни участници в демократичния политически процес. Под натиска на партийните олигархии
самите партии са принудени да провеждат такава политика, каквато им се налага от ръководното малцинство (на партията), която е
съобразена с волята на „паричните повелители“ и е напълно адекватна на преплитащите се олигархично-корпоративни интереси.
Това например става чрез т.нар. „логролинг“, при който, за да запазят
своето мнозинство в парламента, управляващите прибягват до купуване
на подкрепата на определени малки групи, съхранявайки по този начин
целостта на собствената си власт и единство на интересите на едрия
капитал.

7
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Така реално се осъществява моделът на т.нар. „плячкаджийска
политика“ (Ф. А. Хайек), при който цели правителства прокарват корпоративни интереси.
Трето. Недоверие в политиката
Едно от най-очевидните доказателства за промененото отношение към политиката като специфична сфера на човешката дейност е
днешният облик, качества и структурата на т.нар. „управляваща класа“. В условията на представителната демокрация (с присъщите ù пороци и недъзи) тази модерна класа и особено челният ù отряд – олигархията, почти не се интересува от принципа „на ползу роду“, заменяйки го с
егоистичното кредо „на ползу себе си“.
Напоследък обаче тази водеща тенденция в политическия живот
на развитите западни страни придоби катастрофални корупционни размери, което принуди държавните мъже да признаят, че „политиката,
предназначена за гражданите“, се е изродила в „политика за печелене на пари“ от страна на самите политици.
Трябва категорично да изтъкнем, че има още нещо което е следствие на кризата на представителността: в съзнанието на много хора корупцията сред управляващите елити отдавна е станала неизбежен
спътник на политическата дейност въобще, доколкото е придобила
патологични размери в десетки държави по света. Това дава основание
на огромни маси хора да смятат, че щом си политик, не може да не си
корумпиран, а пък на учените и специалистите – да говорят за развихрянето на „пазар на корупцията „ (в политиката), изтъквайки италианския „опит“ от 1992 г., където според някои обобщени данни само
стойността на раздадените подкупи се равнява на около 3–4 млрд. долара...
Четвърто. Отлив от политическите партии
Едва ли някой ще оспори, че това е едно от най-ярките предизвикателства през ХІХ век, не защото партиите заслужават похвала, а главно защото продължават да са основните посредници между държавата и
гражданското общество. Тук нещата са изключително сериозни, тъй
като притока на членска маса към тях (и особено на млади хора) драстично намалява, поради няколко възможни обстоятелства: неадекватно
политическо поведение на партиите в новите условия;догматични идеологически постулати; липса на новаторски лидерски възгледи; архаична
организационна структура; висока степен на корумпираност и пр.
Пето. Дефицит на идеологии (идеи, ценности)
Имаме всички основания да смятаме, че това е един от „найболните въпроси“ на духовността в епохата на различните напредничави технологии. Така е, защото след рухването на тоталитаризма в края
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на ХХ век буквално всички идеологии на политическите партии (леви,
центристки и десни) сякаш попаднаха в „черната дупка на безвремието“, оказвайки се неспособни да предложат нови идеологически конструкции и схеми. Повечето от тях останаха в плен на собствените си
партийни догми, измежду които три са от изключително значение:
Догма № 1. За либералната демокрация
Тази догма е една от най-жилавите и устойчивите догми, чиито
корени се намират далеч и далеч във времето назад. Следва обаче да се
подчертае (без да отричаме стойностите на либерализма като идеология), че от позициите на едно по-критично виждане демокрацията едва
ли може вече да се определя като либерална, социалистическа, социалдемократична, християндемократическа и каква ли още не.
Такова интерпретиране на народовластието по-скоро е рецидив на съвременните реалности в края на ХХІ-то столетие. Няма и не може да
има по-малко либерална или повече либерална демокрация, тъй
като свободата и демокрацията са като сиамски близнаци – не съществува действителна демокрация без свобода и истинска свобода
без демокрация. Освен това разглежданата едновременно като общочовешка ценност и система на управление демокрацията преди всичко е
механизъм за регулиране на противоречията и интересите в обществото
чрез изборите, конституционализма, парламентаризма и политическия
плурализъм. И именно това качество на демокрацията дава възможност
на едни или други политически партии чрез своите идеологии да определят степента на демократичност на съответната социална система.
Така че тезата за „либералната демокрация“ в голяма степен биха
могли да се приемат дори и в българските социални реалности.
Догма № 2. За понятията „ляво“ и „дясно“
През изминалия ХХ век понятията „ляво“ и „дясно“ като че найярко придобиха разделителната си характеристика въз основа на класовия подход. Леви са тези политически партии, които защитават наемния
труд и пролетариата, десни – партиите на едрия капитал и буржоазията,
а центристки – политическите формирования, опиращи се на междинните социални слоеве (дребно буржоазия, средни земеделски стопани и
др.). Но такова разбиране, ако е имало своите основания в други исторически условия, то в нашата съвременност все по-трудно може да се
приложи. Защото едва ли вече е възможно да използваме тези понятия
като критерии за класификация на партиите в силно развитите западни
държави, където политиката на управляващите и леви, и десни политически партии независимо от нюансите има ярко изразен социален характер.
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Догма № 3. За професионалните политици
Според нас, отдавна е време тази постановка да се преосмисли,
тъй като тя безнадеждно е остаряла. Нещо повече – добре е да се разбере веднъж завинаги, че политиката не е професия, че няма специалност
„професионален политик“ и че самата политическа дейност е високоотговорно начинание, а не забавачка за политически несретници. Тъкмо
затова е необходимо да се разбере още нещо: политиката е велика цивилизационна дейност и като такава представлява и народополезно
дело, за чиито принципи няма по-важни ориентири освен един фундаментален – вземане на рационални управленски решения съобразени с нуждите на обществото. Това е друг аргумент в полза на антитезата за т.нар. „професионални политици“, защото големите политици се
раждат, а не се възкачват на властта след изборите...
Такива са според нас „невидимите“ послания (и отражения) на
пазара към политиката в нашата съвременност, за които готови „управленски рецепти“ няма. Затова връщайки се отново към настоящия пункт
от изложението, нека обобщим казаното: както в развитите, така и в
неразвитите демократични държави няма друга по-перспективна
алтернатива за еволюцията на пазара, освен час по-скорошното
рационализиране на специализираното законодателство и правна
уредба (според потребностите на различните страни), с която решително да се цивилизоват редът, начините и „техниките“ на политическата борба с оглед на качественото рекрутиране на различните
политици в системата на държавното управление, и да се регламентира със закон обществения контрол над парламента.
3. БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА: ОТ ПАЛИАТИВНИ ПРОМЕНИ КЪМ РАДИКАЛНА РЕФОРМА
Когато у нас се говори за промени в политическата система, найчесто се визират отделните ù части, което макар и правилно не е достатъчно, защото големият политически въпрос е съвсем друг: Как да се
реформират цялостно и резултатно всички елементи на българската политическа система, щото това да доведе до едно нейно ново качествено
функционално състояние? Или казано направо, необходима е нова концептуална философия за реформиране на политическата система,
която да намери (и приложи) по-съдържателни подходи и механизми
особено за модернизиране на властните институции в България.
Усъвършенстването на представителната демокрация у нас
следва да обхване чрез реформиране всички съдържателни елементи на
политическата система, а именно:
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1) Конституционна реформа – извършване на дълбоки промени в сегашната конституция, при които (без да се изменя нейната
демократична същност) да се изменят редица нейни клаузи, както
следва: намаляване на броя на депутатите на 120 души и обмисляна на
въпроса за формиране на втора камара на парламента (от около 40
души), за да се повиши качеството на парламентарната дейност;
приемане на закон за работата на Народното събрание вместо досегашните правилници; ограничаване на абсолютния депутатски имунитет;
въвеждане на нови форми на контрол върху депутатите, включително и чрез отстраняване отпарламента за несвършена работа по
искане и с подкрепата на избирателите (най-малко на 2/3 от тях);
увеличаване на правомощията на президента – предоставяне на правото му на законодателна инициатива и промена в гласуването на
президентското отлагателно вето от парламента (да става с 2/3 от
депутатските гласове); намаляване на мандатите на шефовете на
съдебната власт (на председателите на ВКС и ВАС и на главния
прокерор) от 7 на 5 години, както и утвърждаване на избора на съдиите и прокурорите в средните звена на съдебната система (окръжните съдилища); избиране на областните управители по време
на парламентарни или местни избори и др.
2) Промяна на избирателното законодателство
Съвършено очевидно е, че сегашният модел на пропорционалната избирателна система у нас по-скоро се оказва „политическа спирачка“, отколкото рационален ускорител за развитието на
демократичния политически процес. В този смисъл извършването
на адекватна за нашите условия избирателна реформа е отдавна
назряла потребност, която би трябвало да включва най-малко два
възлови компонента: промяна на сегашното избирателно законодателство и на тази база смяна на пропорционалния избирателен модел с
друг, по-усъвършенстван и по-ефективен (даже и нов) с цел решително подобряване на качествения депутатски състав на Народното
събрание. Акцентът при тази смяна следва да се съсредоточи върху
три възможни варианта: връщане към смесената избирателна система,
но ако се направят коренни подобрения, за да се отстрани „механичността“ на мажоритарния елемент в нея (както стана при вота
за Великото народно събрание през 1990 г.); приложение на обновена
пропорционална система, основана на принципа на „панаширането“, но
чрез свободните партийни листи, където гласоподавателят съставя
нова избирателна листа (от всички предложени), вписвайки в нея
кандидати по своя собствена преценка; или използване на трети,
смесен, вариант от първите две.
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3) Реформиране на изпълнителната власт
Провеждането на реформите в тази съществена сфера на
държавната власт трябва да се извърши в три ключови насоки: 1)
намаляване на броя на министерствата в правителството чрез тяхното
фиксиране в конституцията (както е било в Търновската конституция) и въвеждане на директен граждански вот или всенароден избор
на министър-председател; 2) провеждане на административна реформа,
която да реши два основни проблема – усъвършенстване на нормативната база (в т.ч. и законопроект за създаване на административни съдилища) и изготвяне на единен административно-процесуален
кодекс, който да замени сега действащите три закона (за административното производство, за административните нарушения и наказания и за Върховния административен съд); и 3) децентрализация
на управлението на държавата като основно средство за преодоляване
на бюрократизма, с което де се постигнат няколко цели – обособяване на самостоятелни и самоуправляващи се административнотериториални единици (области, общини, кметства), пряк контакт с
хората и обратна връзка за решените проблеми, регулиране на
структурите и броя на общините (и общинските служители) според
потребностите и т.н.
4) Съдебна реформа
Без никакво колебание ще изтъкнем, че реформата в съдебната власт е толкова закъсняла, че час по-скоро са необходими
следните комплексни мерки: първо, приемане на нов закон за съдебната власт, в който ще се направят радикални организационни и
кадрови промени (съобразно с конституционните изменения на
сроковете и т.н.), ще се децентрализира прокуратурата (нещо, което
не произтича от конституцията), ще се въведе институцията на независимия прокурор, избиран от парламента и действащ по конкретни поводи за разследване на тежки престъпления и корупция
във властта (както е по американския модел), и пр.; второ, извършване на качествени промени в атестирането, кадровото развитие и
налагането на дисциплинарни наказания на магистратите, за да се подобри и модернизира работата на съдиите, прокурорите и следователите; и трето, изключително неотложни са структурните промени
в съдебната власт, при които следствието да премине в системата на
изпълнителната власт (съответно МВР) с цел значително подобряване на синхрона между отделните видове власт и пр., и пр.
Изобщо, предложеният дотук реформистки пакет от политически, юридически и законодателни мерки, ако, разбира се, се приложи цялостно и поетапно, няма как да не изпълни своето главно
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предназначение – постигане на ново качество в развитието на българската политическа система като един нов стадий в нейната решителна демократизация според стандартите на цивилизованите
държави, към които отдавна сме се запътили. Само така е възможно най-сетне да се въведе цялостен демократичен правов и социален
ред в страната като главна цел при провеждането на политическата
реформа у нас.
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РЕИНЖЕНЕРИНГОВА ВИЗИЯ НА БИЗНЕСА
В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
доц. д-р Атанас Ташев
ТУ – София, филиал Пловдив
REENGINEERING VISION OF BUSINESS DEVELOPMENT
AT THE BEGININNG OF XXI CENTURY
Assoc. Prof. Atanas Tashev
Bulgaria, TU Sofia, branch Plovdiv
Abstract: In the contemporary market economy where the one and
only constant are turbulent changes which grow exponentially there is a need
for new paradigm, new philosophy, new instruments and business methods
and models, defined to assist, orient and motivate managers in their efforts to
make their companies more effective, more efficient, more competitive and
more profitable.
The business process reengineering which has been given birth during
the recent decades
Is a rising star in this direction? This is a new philosophy and a new
method in management which allows designing, pre-projecting, constructing
and functioning of companies which fight constantly for added value and
profit.
Key words: business reengineering, business project reengineering,
vision, business philosophy.
1. УВОД
Светът на границата между XX и XXI век се характеризира с колосални промени във всички области на живота, пораждани и задвижвани от научния, техническия и социалния прогрес и от непрекъснато
нарастващата конкуренция, глобализация и интернационализация. Тези
процеси предизвикват промени, които са постоянни и непрекъснати,
понякога бързи, осъществяващи се турбулентно и нарастващи често не
пропорционално, а експоненциално.
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ
При тези условия се роди реинженерингът като едно от найвълнуващите постижения на теорията и практиката на мениджмънта.
Неговото начало е от последното десетилетие на миналия век в условията на продължителна рецесия и икономическа стагнация. Концепцията
на реинженеринга бе ентусиазирано възприета през 90-те години на миналия век и поради редица важни неуспехи. Американските и европейските компании загубиха съперничеството с японските си конкуренти в
редица ключови области, включително и във финансовите услуги. Освен това разработването и внедряването на компютърните системи и
информационните технологии, независимо от големите инвестиции и
надежди не доведе повсеместно до съществено намаляване на разходите
за издръжка, дори в някои фирми ги увеличи. Много програми за промяна като тотално управление на качеството, управление на ефективността и други не доведоха повсеместно до дългоочакваните резултати.
Терминът „реинженеринг“ се появява най-напред в средата на
80-те години на миналия век, когато група млади консултанти от компанията „Индекс груп“ разработват план за сериозна и задълбочена реструктуризация на своята дейност.
Бизнесът най-напред узнава за реинженеринга от публикацията
на Майкъл Хамър в „Харвард бизнес ревю“ през юли–август 1990 г. Тя е
озаглавена „Работа по реинженеринга:не автоматизирайте, унищожете“.
Три години по-късно Майкъл Хамър и Джеймс Чампи подробно излагат
своите идеи в енциклопедичната монография „Реинженеринг на корпорацията“, която е преведена на повече от 17 езика и продадена над 2
милиона екземпляра.
Реинженерингът на бизнес процесите (РБП) бе възприет от много
мениджъри във всички страни и области както в производствената, така
и в непроизводствената сфера като основа за радикални фундаментални
промени.
Най-точно и пълно дефинира реинженеринга Майкъл Хамър1 като „фундаментално преосмисляне и радикално препроектиране на бизнес процесите за достигане на резки скокообразни подобрения в решаващи съвременни показатели от дейността на компаниите, като
стойност, качество, сервиз и време“ в своята книга „Да подложим
фирмата на реинженеринг: Манифест за революция в работата ù“.
Това определение съдържа четири ключови термина: фундаментален – свързан е с разкриване и преосмисляне на предпоставките, пра1

Вж.: Hammer, M., J. Champy. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business
Revolution. N.Y.: Harper Collins, 1993.
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вилата и предположенията, залегнали в основата на съществуващия
бизнес. Тъй като реинженерингът започва с дефинирането и търсенето
на отговор на фундаментални въпроси като: Какво прави компанията?,
Как го прави?, Какво трябва да прави? и други подобни; „радикален“
означава препроектиране на бизнеса, засягащо в дълбочина неговите
корени, сърцевина и същност; „скокообразен“ или рязък означава революционен скок в положителна посока на дейността, характеризираща се
с показатели като стойност, качество, обслужване и време; и терминът
„процес“ или бизнес процес е централен тъй като е свързан със същността, сърцевината и фундамента на трансформацията; и още се дефинира като съществено подреждане на трудовите и стопанските дейности
във времето и пространството с начало, край и ясно очертани входове,
изходи и структура на действия. В този смисъл предназначението на
всеки бизнес процес се състои в предоставянето на клиента на желаната
и удовлетворяващата го напълно стока или услуга.
Върлите защитници на реинженеринга на бизнеса го свързват
много тясно с появата и развитието на нови парадигми за същността и
за философията на съвременните организации, функциониращи в началото на XXI век, така и с раждането и развитието на ново мислене и
нови концепции в съвременния мениджмънт. Така от САЩ през Русия и
до Япония реинжeнерингът се разпространява изключително бързо навсякъде (производствената и непроизводствената сфера).
Реинженерингът на бизнеса е насочен към повишаване ефективността и ефикасността на компанията като цяло, а не само на крайния
продукт. Това означава, че процесът е много по-важен от продукта.
Добрите продукти се раждат в резултат на перфектно подготвени и
осъществени процеси. При това се променят нашите възгледи за философията на проектиране и функциониране на съвременната компания,
формирани исторически още от времето на Адам Смит. В своята книга
„Богатството на народите“ той защитава системата, основана на разделението на труда, специализацията на наемните работници и повишаване ефективността от нарастване мащабите на производството. Той точно
забелязал, че производителността и производството при разделението и
специализацията на труда на група работници, всеки от които изпълнява
отделна самостоятелна операция са значително по-големи в сравнение с
изпълнението на всички операции от всеки работник.
Тези идеи са доразвити и усъвършенствани от редица мениджъри
и предприемачи. Хенри Форд построява конвейера и поставя началото
на поточното масово производство, а Алфред Слоун разпределя работниците в различни отдели на компанията: производствен, маркетингов,
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финансов и т.н., формирайки пирамидално йерархично функционално
разделение на труда.
Поточното масово производство има и негативна страна, снижавайки мотивацията на работниците поради монотонност, еднообразие и
липса на творчество.
Функционалните организационно-управленски структури са доминиращи в съвременните компании, а това поражда много проблеми и
трудности. Функционалните отдели и подразделения пряко не са заинтересовани в получаването на общи крайни резултати, тъй като системата за оценка на тяхната дейност е откъсната от резултатите на компанията като цяло. Финансово-счетоводният отдел по мнението на персонала осчетоводява стопанските операции, начислява и раздава заплатите
и т.н., а не обслужва производството и маркетинга, камо ли клиентите и
потребителите.
Разрушителната вътрешна конкуренция между функционалните
отдели и подразделения е резултат на монополното положение на всеки
от тях в компанията, което води до това, служителите да се смятат за
незаменими и да претендират за най-високи дивиденти. В резултат на
това се пораждат постоянни конфликти между производството и пласмента, конструкторите и технолозите, счетоводителите и икономистите.Значителни усилия са ангажирани във вътрешни конкурентни борби
за доказване „кой е най-важен“ в компанията, което е в ущърб на главните усилия за задоволяване на потребностите на клиентите.
Едно от откритията на реинженеринга се състои в това, че в резултат на внедряването на информационните и комуникационни технологии може да се преразгледа фундаменталния принцип за специализацията и функционалното разделение и да се премине към коопериране и
интеграция. Свидетели сме на резултатите от реинженеринга в банковата сфера, където преди се чакаше с месеци за отпускане на кредит, а
сега това става от един специалист въоръжен с компютър във фронт
офис за минути и часове.
Реалната работа, създаваща добавена стойност както за компанията, така и за клиентите не се върши само по командните мениджмънтски вериги нагоре и надолу, а пронизва цялата компанията фронтално и
радиално във вид на набор от бизнес процеси, които в повечето случаи
никой не управлява и за които никой цялостно не отговаря.
Реинженерингът обръща цялата копания с лице към клиента и
потребителя, а йерархичната пирамидална структура в плоска и елегантна без излишни степени и ненужни постове и звена. Същественото при
реинженеринга на бизнеса и на бизнес процесите е не да се помогне на
компанията да подобри обслужването на клиентите си, а да се промени
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начина, по който обслужва клиентите си и генерира доходи, т.е. да се
промени модела на бизнеса.
Новостите в теорията на мениджмънта се изразяват в новата визия, концепция и философия за бизнеса в съвременната компания, новата политика и новата корпоративна култура на компанията. Докато новостите в практиката се проявяват при използването както на съвременните компютърни и комуникационни системи и технологии, така и постиженията на мениджмънта на промените и мениджмънта на човешките
ресурси.
Съвременните задачи, стоящи пред мениджърите са изключително разностранни, сложни и трудни. Те са свързани с отговори
на следните въпроси:
• Как компанията да разработи продукти или услуги, които биха удовлетворили всички изисквания на потребителите и да ги продаде
с печалба, която би удовлетворила и акционерите?
• Как да се съхрани и разшири клиентската база при появяването на нови конкуренти?
• Как да се справи с новите изисквания на времето без да загуби съществуващите пазарни позиции?
• Как да се открои сред компаниите, предлагащи аналогични
продукти и преследващи сходни цели?
• Как да удържи своите успехи в течение на времето?
• Как да дрейфува в бурното море на бизнеса, намирайки се
винаги в зоната на печалбата?
Отговорите на тези въпроси са свързани с вечните задачи на мениджмънта.
Проблемите на бизнеса са стари и вечни както светът, но средствата за тяхното разрешаване непрекъснато се менят.
Всяко ново поколение мениджъри работи в друга нова среда, различна от тази на своите предшественици. Затова всеки път новото поколение мениджъри трябва да търси свое уникално творческо решение на
проблемите и собствено направление за движение напред.
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 мощни
сили, които както поотделно, така и в съвкупност оказват и ще оказват в
бъдеще все по-голямо влияние върху бизнеса и перспективите за неговото развитие. Тези мощни сили са свързани с клиентите, конкурентите
и характера на промените.
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Първата сила е свързана с клиентите и клиентската база. Това е
така, защото топ мениджърите на водещи компании са стреснати от
своите независими и взискателни клиенти. С всеки изминал ден те осъзнават, че силата на клиентите расте с прехода към клиентската икономика.
Кои са източниците на клиентската сила?
Раждането на клиентската икономика е резултат на едновременното действие на няколко тенденции.
Първата тенденция е свързана с ликвидирането на дефицита и
пренасищането на пазара, когато предлагането превишава търсенето.
Тази ситуация е характерна след 80-те и 90-те години на XX век. Основните причини за изобилието от стоки и услуги се състои в развитието на техниката и технологиите, която доведе както до огромно повишаване на производителността и ефективността на производството в много
отрасли, така и до снижаване на бариерите за проникване в тях. На тази
основа се разширяват и самите компании. Втората тенденция е свързана с нарастване на взискателността, придирчивостта и информираността
на клиентите. Правото на избор винаги е принадлежало на клиента, но
само на теория. Практически поради дефицит на информация и други
ресурси, то се е реализирало частично и епизодично. Съвременните информационни и комуникационни технологии позволяват както да се
намират и анализират конкурентните продукти и услуги, така и да се
прави желан избор с отчитане на всички обстоятелства.
Третата тенденция е свързана с бързото преминаване на много
от стоките и услугите в категорията на масово производство и масов
пласмент, което също усилва позицията на клиентите. Бързото развитие
и ускореното внедряване на новите технологии снема производствените
бариери, ликвидира съществените различия между стоките и услугите
на различните производители и доставчици. Съвкупността от тези тенденции трансформира икономиката, в която дълго време правилата се
определяха от производителите и доставчиците в нова икономика, доминирана от клиентите.
Преходът към клиентска икономика поставя мениджърите пред
сериозни изпитания, свързани с търсене на нови мeтоди за водене на
бизнеса. В тази връзка през 80-те и 90-те години на XX век са разработени и внедрени редица нововъведения като: управление на снабдяването и логистиката по принципа JIT „точно навреме“; комплексно управление на качеството по метода „six sigma“; целеви работни екипи от
разнородни специалисти; портфейлно управление на иновациите; непрестанен контрол при разработване на нови изделия; интеграция на
снабдителните, производствените и пласментните вериги и съгласувано
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управление на запасите; възнаграждение в зависимост от резултатите;
партньорски отношения между производители, дистрибутори, контрагенти клиенти и доставчици; разработване на системи от балансирани
показатели, отразяващи и измерващи прираста на икономическите ценности на стоките и услугите; реинженеринг на бизнес процесите; реинженеринг на бизнеса и много други.
Голяма част от тези иновации са внедрени най-напред в отраслите, изпитващи най-силно влиянието на клиентската икономика – автомобилостроенето, електрониката и компютъростроенето. Понастоящем
и тези нововъведения се разпространяват повсеместно.
Първите значими резултати от внедряването на новите мениджмънтски технологии са свързани с повишаване производителността на
труда, съкращаване на разходите, повишаване на качеството и подобряване на сервизното обслужване. Тези резултати са изгодни за всички
участници в бизнес процесите – клиентите получават по-качествен продукт на по-ниски цени, сътрудниците съхраняват своите работни места
при по-добри компенсации и творчество в работата, акционерите получават по-високи дивиденти, обществеността – по-стабилни, жизнеспособни и проспериращи компании. Основа на печалбата и на икономическата ефективност става повишената производителност и новаторството в бизнеса.
Мениджърските иновации, родени на границата между двете столетия са впечатляващи като начало. Но зараждащата се клиентска икономика поставя на пиедестала клиентът, който по природа постоянно
иска повече:
 повече блага и ценности за същите пари;
 повече новости всеки ден;
 по-голямо разнообразие и качество на стоки и услуги;
 повече от всичко, и то тук, сега, веднага.
Раждането на тези нови правила е в самото начало. Вчерашните
новости, днес са норма, а утре са остарели, демодирани и нежелани.
Клиентската икономика налага по необходимост преустройване
на всички снабдителски, производствени, пласментни и мениджмънтски
аспекти на работа в компанията с отчитане на доминиращото положение на клиента, а в перспектива – и с неговото всевластие.
Революцията в мениджмънта и бизнеса започнала през 80-те и
90-те години на XX век в напредналите страни е само началото на епохални промени, свързани с адаптация на всички аспекти на бизнеса към
условията на всевластието на клиента.
Основи на икономическата ефективност стават повишената производителност и новаторството в бизнеса, а основа на ефикасността –
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фокусирането към потребностите на клиентите в условията на клиентската икономика.
Когато компаниите повишават производителността и снижават
разходите, съхранявайки или дори повишавайки ценността на продуктите, когато те създават нови продукти, повишавайки тяхното качество
и сервизно обслужване те създават здравословна икономика и настъпват
добри времена за бизнеса. При това за същите пари клиентите получават допълнителни блага или по-качествени стоки и услуги, а следователно у тях остават повече средства за други допълнителни стоки или
услуги. Компаниите увеличават пласмента и печалбата, създавайки възможности за увеличаване на капиталовложенията в бизнеса и компенсациите в персонала. Акционерите се радват на увеличени дивиденти.
Всички агенти печелят от революцията в бизнеса.
Огромно недоволство сред клиентите предизвикват както нелюбезните взаимоотношения, така и трудното, сложно и уморително водене на деловите отношения. Особено това се наблюдава при оформянето
на заявките и изпълнението на поръчките. Съгласуването на езиците, на
които заявяват клиентите с тези, на които говорят производителите,
дистрибуторите и продавачите е изключително важно. Освен това позвъняването за заявка и прехвърлянето на разговора от един отдел в друг
или от един специалист на друг поражда редица трудности и води до
загуба на ценно време както за клиента, така и за персонала на компанията.
В условията на клиентска икономика лесното, удобно и приятно
водене на взаимоотношенията с клиентите не е въпрос на избор, а задължително условие за успех в бизнеса. Отминаха времената, в които
ролята на компанията се състоеше в това, да произведе и продаде продукта, а ролята на клиента – да го получи и заплати. Днешният взискателен, компетентен и силен клиент не желае да се приспособява нито
към продуктите на вашата фирма, нито към начина, по който водите
бизнеса.
Формирането на подразделения за обслужване на клиенти е първата стъпка за преодоляването на трудностите. По този начин компанията дава възможност на клиента да получи пълна, точна, лесна и навременна информация от един източник.
Специалистите в отдел по обслужване на клиентите решават всякакви въпроси свързани с поръчките, тяхното състояние и готовност,
експедиция, ценообразуване и т.н. Те действат като пълномощни членове на клиентския екип, имат достъп до текущата информация по заявки-
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те и поръчките в реално време, и са пълноправни участници в стопанската дейност∗.
Съвременните компютърни и комуникационни технологии осигуряват на клиента възможност за безпрепятствени връзки и богати взаимоотношения с желаната компания. В този конспект създаването на
универсална база данни дава възможност хронологически и исторически да се следят и анализират взаимоотношенията с всеки клиент. Например при поредното обслужване на автомобила на наш клиент, не е
необходимо да му задаваме излишни въпроси, а трябва само по идентификационните кодове и номера на поръчката да проследим историята на
взаимоотношенията, техния характер и плановите, аварийните и извънплановите въздействия. По този начин много бързо и лесно се откриват
неизправности, резервни части, тяхната наличност в момента и се разработва прогноза за ремонтно-възстановителните въздействия.
Може да звучи парадоксално, но един от начините за подобряване 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 самообслужване при подготовката, продажбата, обновяването, модернизацията, обслужването и ликвидацията на продукта и изделието**.
Правилно и оптимално проектираният компютърен интерфейс,
разбираем и лесен за ползване облекчава и улеснява оформянето на заявките от клиента съобразно неговите изисквания. Компютърната система работи непрекъснато в реално време и не се налага да се чака на
телефона, да се обяснява и разговаря на различни езици, да се появяват
недоразумения и най-различни грешки.
Подобряването на взаимоотношенията с клиентите е невъзможно
без дефиниране на показатели важни за клиентите и тяхното 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 времето за разглеждане на заявката за заем не е достатъчно, а трябва да се намали периода на придобиване на стоката или

∗

Представителите на отдел по обслужване на клиенти е единственото контактно лице от
момента на получаването на заявката до изпълнението на поръчката и нейното приключване и заплащане на сметките от клиента.
**
Самообслужването е свързано със самостоятелно оформяне на заявката и следене на
нейното изпълнение и приемане, а и с трупане на знания, опит и умения.А лесният достъп
до електронната производствена система на производителите и снабдителите и сервизните
служби прави самообслужването достъпно, надеждно и приятно за клиента.
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услугата от клиента, да се прецизира момента и датата на придобиване,
желани и удобни за клиента.
Втората сила е свързана с конкуренцията, която става все поинтензивна, по-агресивна, по-непредсказуема, интернационална, многообразна и тотална.Компаниите, конкуриращи се за пазарни ниши изменят неимоверно и бързо облика на всеки пазар. Еднакви стоки се продават на различни пазари на различни конкурентни 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.
Новосъздадените компании, въоръжени с философията на съвременния бизнес, необременявани от излишен производствен и организационен „багаж“ и от своето минало могат да проникнат на пазара със
стоки и услуги от ново поколение, преди старите компании да възвърнат своите разходи за предишни поколения продукция. В съвременните
условия да си голяма компания повече не означава да си много мощна в
производството и неуязвима на пазара и в конкуренцията. Това означава, че всяка утвърдила се на пазара компания трябва да има дозорна
система, чрез която да следи зорко и непрекъснато новопоявяващите се
компании и за техния „манталитет“, потенциал, агресивност и начин на
функциониране.
Третата сила са коренните и непрекъснати изменения в природата и същността на промените. Нормалното състояние на съвременния
бизнес е измененията да са постоянни, все проникващи и тотални. Конкуренцията и клиентите са мощен двигател на промените. Те се наблюдават навсякъде и осъществяват непрекъснато във времето. Освен това
непрекъснато нараства и скоростта на измененията. В резултат на глобализацията на икономиката компаниите се сблъскват с непрекъснато
увеличаваща се конкуренция, излизаща на пазара с принципно нови
стоки и услуги. Естественият извод от анализа на клиентите, конкурентите и на корените 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 се развиват в друга, задаваща се и разширяваща се бизнес
среда. Изход от създалата се ситуация мениджърите на много водещи
компании виждат в преструктуриране, преустройване, трансформиране
и обновление на бизнеса.
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Дейността в условията на клиентска икономика изисква много
повече промени и много по – различни способности отколкото установяването само на добри отношения с клиентите. Необходимо е преустройване на всички снабдителски, производствени, персонални и мениджмънтски аспекти на работа в компанията с отчитане на доминиращото положение на клиентите, като се започне от условията на производството, системата за компенсации на сътрудниците, организационно управленската структура и се стигне до корпоративната култура.
Мениджмънтските иновации са подсказани от наблюдения върху
добре управлявани компании и начина по които те се справят с
трудностите на клиентската икономика. Те действат в различни отрасли,
имат различни размери и степен на иновативност и прогресивност.Наред с това те са преуспели не защото щастието им се е усмихнало да се окажат в растящ пазар в нужното време, а защото използването
на новите мениджмънтски идеи им позволява да работят по – ефективно, резултатно и ефикасно в сравнение с конкурентите.
Реинженерингът на бизнеса като нов съвременен менижмънтски метод има както положителни, така и отрицателни страни.
Положителните страни се изразяват в проектирането и създаването на нова компания, която се намира в зоната на доходите и печалбите, която е по-жизнена, по-креативна, по-конкурентоспособна и в която
е заложен потенциала на непрекъснато подобрение и усъвършенстване.
Производителността на основните ресурси и качеството рязко нараства,
разходите, себестойността и времето за изпълнение на работите и циклите се снижават. Това едно. Второ, производствените и менижмънтските процеси са рационални и оптимални, насочени към пълното и цялостно удовлетворяване на клиентите и контрагентите,а клиентската
база е стабилна и непрекъсната се развива и разширява. И трето, персоналът е мотивиран, творчески ентусиазиран, информационно осигурен,
кариерно ангажиран и чувства своята ценност, значимост и отговорност
в самостоятелните работни екипи по процеси.
Отрицателните страни на реинженеринга са значителни. Основното обвинение на противниците на реинженеринга се изразява в
това, че той ражда безработица, променя статуса и самочувствието на
съхранилите работното си място, понякога не довежда до желани резултати, съпроводен е със стрес, конфликти, разходи и загуби.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С всеки изминат ден все по-ярко се очертават контурите на бизнеса в началото на XXI век, защото през периода на прехода между XX
и XXI век в областта на бизнеса набират скорост и доминират три сили,
свързани с клиентите, конкурентите и коренните промени.
В резултат на тяхното отделно и комплексно влияние се осъществява количествена и качествена трансформация от общество на производството и на производствените възможности, към общество на клиентите и на клиентските потребности. Всичко това налага да се води бизнеса за клиентите, в името на клиентите и да им се предлага, което те
действително желаят и очакват.
Изграждането на клиентска икономика е тясно свързано със
следните дейности:
1. Преустройване на всички бизнес процеси и на бизнеса като цяло.
2. Отстраняване на ненужните граници както между подразделенията в компанията, така и между компаниите и създаване на виртуални
предприятия.
3. Трансформиране на корпоративната култура около ядрата на
сътрудничество, партньорство, взаимопомощ, екипна работа и възприемчивост към знанията.
Обобщавайки теоретичните изследвания, натрупания практически опит, резултатите и постиженията на редица водещи фирми в света
може да се твърди, че реинженерингът на бизнеса е: нова визия на бизнеса, нова философия в областта на мениджмънта и нов радикален метод за редизайн на бизнеса. Той се характеризира с отвореност, откритост и възприемчивост към прогресивни изменения (и кардинални промени), притежава огромен преобразователен потенциал за обновления
на бизнеса, от който спешно и наложително в настоящия момент се
нуждаят почти всички компании в България.
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Abstract: Internet and the informational structures connected with it
actually create and develop new informational space that became base of
economic and culture progress. In network medium Medias sector endure
real changes. The contours of new type media and new conditions to their
functioning are outlined. Different manifestations and forms of video- and
sound-recording, of book-publishing, of ilm art, of TV transmissions and so
on acquire new aspect and new possibilities. Deserves attention and to the
development, which obtain in the net interactive advertisement, software
creation and other spheres, what find in Internet really field of socializing.
Independently of the rest of means of communication Internet
develops as communications medium, in what the initiator, the animator and
the communication object go in new, unknown until now communication
dealings, what determine new structure and specificity of the net. There are
outlined new possibilities of change in way of creating, receiving and
spreading of media products. Already is reality new market of online
services, which are orientated to million consumers, and which are increases
quickly.
Development of new communication forms and means bring necessity
of developing of new regulation instruments, whom European Union detach
special attention in his documents.
Key words: Internet, virtual
communication, market of online services
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Появата и утвърждаването на компютърната мрежа, наречена интернет (INTERnational NETwork), е едно от най-забележителните явления в комуникационния живот на съвременното общество. Началото на
интернет се отнася към края на 60-те–началото на 70-те години на ми66

налия век, истинско развитие и по-точно „бум“ обаче тя получи през
последните десетина години. В началото на 90-те години в Европейския
център за ядрени изследвания в Женева Тим Бърнес-Ли разработва технологията на компютърната мрежа (World Wide Web=WWW). Но скоро
след това интернет се превърна в глобална компютърна мрежа, в която
влизат организации от различни страни. През втората половина на 90-те
години се наблюдава взривоподобно развитие на мрежата и свързаните
с нея компютърноинформационни технологии. През 2000 г. в интернет
са регистрирани 407,1 млн. потребители от всички континенти и над 20
млн. сървъри. Те са съединени с телефонни линии, с оптичнокабелни
връзки, със спътникови канали за връзка. Според Крейг Барет (бивш
президент на Intel) близкото бъдеще на човечеството се вижда още поопределено: милиарди високопроизводителни компютри, съединени с
връзки и осигуряващи трилиони надеждни контакти по цялото Земно
кълбо.
Интернет е ново явление в съвременната история, белязана с непрестанен прогрес на техническите фактори, водещи до увеличаване скоростта на придвижване на информацията. Бяха развивани постоянно и
последователно технически средства, които позволяваха информацията
да пътува, независимо от телесните носители, а също така независимо
от обектите, за които информираше: средства, които освобождаваха
„означаващите“ от придържане към „означаваните“. Отделянето на
придвижването на информацията от придвижването на нейните носители и нейните обекти позволяваше на свой ред диференциацията на тяхната скорост; придвижването на информацията набираше скорост побързо от придвижването на телата или от промяната на ситуациите, за
които информацията информираше. Самата поява на компютърната
мрежа World Wide Web направи излишно – доколкото става дума за информацията – самото понятие за „придвижване“, правейки информацията моментално достъпна в целия свят – и теоретически, и практически1.
Изобщо развитието на интернет бележи нов еволюционноинформационен стадий на развитие на човешката цивилизация, свързана със събирането, обработването и възпроизвеждането на огромни потоци информация.
Според преобладаващото мнение днес интернет се превръща във
виртуална държава със своя собствена „киберкултура“, територия и
население, независещи от националните и политическите граници. С
помощта на обработка и предаване на информацията посредством персоналния компютър хората, намиращи се на милиони мили разстояние,
1

Бауман, Зигмунд. Глобализацията. Последиците за човека. С.: Лик, 1999, с. 35.
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могат да влизат във връзка едни с други, да общуват така, все едно че се
намират в една голяма обща стая. Възникват нови онлайн общности, в
които хората се сближават не поради физическа или идеологическа близост, а чрез най-разнообразни общи интереси2. Появила се вследствие на
социокултурните натрупвания в информационното общество, мрежата
води до обособяване на ново общество от граждани на света, на друго
споделено пространство със свои правила и закони. Тя може да се разглежда като планетарен източник на информация и тотална среда на интерактивно общуване.
В научната книжнина се налага становището, че интернет е глобална социалнокомуникационна компютърна мрежа, която чрез използване на телекомуникационни технологии е в състояние на удовлетвори
множество от информационно-комуникативни услуги на хората по света.
На интернет са присъщи някои важни функции, определящи
нейната специфика:
– интернет е глобален комуникационен канал, осигуряващ в световен мащаб предаване на мултимедийни съобщения (комуникативнопространствена функция);
– интернет е общодостъпно хранилище на информация, световна
библиотека, архив (комуникативно-времева функция);
– интернет е спомагателно средство за социализация и самореализация на личността и социалната група по пътя на свободното общуване3.
Днес компютърно-информационната система се променя и разраства непрекъснато. Динамиката на интернет (мрежата) е невероятна и
не е възможно точно да се определи каква информация и ресурси се
представят в момента от мрежата и кои са нейните потребители. Всеки
месец към нея се включват милиони нови потребители, желаещи да ползват информационните услуги, които тя осигурява. Това дава основание
да се твърди, че за разлика от много други явления интернет представлява уникален обект, което допълнително усложнява неговото изследване4.
Мрежата се отличава с особения си начин на съществуване, за
който говори известният италиански семиотик, културолог и писател
Умберто Еко. Анархията като „форма на порядък“ в мрежата я прави не
само интересна, но и особено привлекателна за милиони хора по света.
Интернет не се контролира от никого. В липсата на деление на „начал2

Вж.: Информационното общество: предизвикателство за Европа. V Европейска конференция на министрите по политиката в областта на масмедиите. Солун, 11–12 декември
1997, с. 20.
3
Вж.: Соколов, А. В. Социальные коммуникации. Ч. 1. М., 2001.
4
Вж.: Басин, М., И. Шилович. Синергетика и Internet. СПб, 1999.
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ници“ и „подчинени“, на фиксирана йерархия, на привилегии болшинството експерти виждат нейната незаменима роля в обществения живот.
Липсата на централно управление и трудността, срещана от всеки, който се опитва да регулира и подчини на своите частни интереси връзките
в интернет, определят уникалната роля на тази нова комуникационна
система, особеностите на нейното функциониране. Интернет стана среда за общуване, за съвместна работа и развлечение на хората. Бил Гейтс
сравнява интернет с „електронна нервна система, притежаваща способност мигновено да реагира на всякакви изменения в обкръжаващата
среда и да анализира ситуацията, помагайки на хората да приемат бързи
и правилни решения“5. Това е прозорец към новия свят – свят на познание, свят на нови информационни технологии.
Някои автори говорят за „окнигоподобяване“ на подвижния образ, т.е. за изпълняване на роля, подобна на тази, която има книгата.
Според У. Еко дисплеят представлява универсална книга, където светът
е показан в думи и разделен на страници. А в статията си „От интернет
към Гутенберг“ той стига до извода, че нашите общества в скоро време
предстои да се разцепят и обособят в два класа – тези, които гледат само
телевизия, т.е. получават само готови образи и готови съждения за света, и тези, които гледат на екрана на компютъра, т.е., които са способни
да отбират и обработват информацията6.
Любопитно е също от тази гледна точка становището на Умберто
Еко относно промяната в принципа „средството е съобщение“, лансиран
от канадския теоретик на комуникацията Маршал Маклуън. Според него, въпреки оригиналността, този принцип вече остарява. В условията
на интернет средството предхожда съобщението. При Маклуън всяко ново средство превръща по необходимост предшестващото в свое
съдържание. Така например писмената реч става съдържание на печатната, която ако бъде представена в телевизията, сама се превръща в съдържание на тази електронна система на комуникация.
Според У. Еко всичко е до скоростта. При интернет скоростта е
зашеметяваща и то така, че медиумът вече предхожда съобщението.
„Първо – пише У. Еко – беше изобретен този нов канал (първите му
производители не знаеха какво да сложат вътре), едва по-късно каналът
сам наложи създаването на адекватни съдържания съобщения... Това е
истинска новина! Безчет специалисти създават носители с изключителна мощност и власт, без да знаят какво ще е необходимо да заложат
вътре, нито дали въобще е необходимо да се залага нещо.
5
Гейтс, Билл. Компьютерные технологии – дорога в двадцать первый век. НАRD’ и
‘SOFT, 1998, № 10.
6
http://www.pseudology.org/webmaster/UmbertoEco.htm.
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Това, струва ми се – продължава Умберто Еко – е найзначителната културна промяна, чийто изход е неизвестен“7.
Интернет и свързаните с него информационни структури по същество създават и развиват ново информационно пространство, което
става база за напредъка на икономиката и културата. В мрежовата среда
медийният сектор претърпява реални изменения. Новите цифрови технологии съпътстват тези промени, които „ни водят надалеч от масовите
комуникации, към избирателно и интерактивно разпространение на информация. Мрежите бързо се разширяват; нови канали на връзка се появяват и развиват, а хората стават все по-близки, неутрализирайки разстоянията, които ги разделят“8.
В условията на интернет книгата, вестникът, киното и телевизията попадат в нова ситуация, предполагаща нов начин на общуване. Те се
оказват в ново публично пространство, което открива големи възможности за глобално общуване. Дигитализацията се отразява върху начина
на битуване на средствата и формите на комуникация в интернет. Процесът на дигитализация позволява да се „приравнят“ печатното слово и
движещото се изображение. Цифровият формат на съдържанието дава
възможност да се осъществи неговото разпространение в различни
форми независимо от конкретната индустрия на средствата за масова
информация и технологичните платформи. Обща единица за всички
масмедия става текстът, придобиващ ново цифрово измерение. Освен
това новата информационна среда започва да оказва нарастващо влияние даже върху сферата на езика, в който наред с линейната се изгражда
хипертекстуалната структура.
В интернет получават нов облик и нови възможности различните
прояви и форми на видеозапис. По-точно казано, именно в мрежата досегашните форми на видеотворчество придобиват правото на самостоятелен вид масова комуникация. По-масова и от телевизията. В телевизията видеото е само част от друга система на комуникация. Затова видеозаписите, особено що се отнася до кинофилмите, се разпространяват
предимно чрез видеотеките и чрез тях – в дома. В интернет видеотворчеството придобива свое самостоятелно комуникационно поле и много
логично е в това поле то да приема нови форми.
Същото по принцип може да се каже и за присъствието на музиката в интернет, където за нея вече се очертава безкрайно поле за разпространение. Обмяната на аудиофайлове в мрежата се превръща в една
от големите движещи сили в интернет. С появата на Napster през 1999 г.
и нейното разпространение се дава възможност на потребителите на
7
8

Еко, Умберто. Медиумът предхожда съобщението. – Във: Еспресо, април, 2001.
Информационното общество: предизвикателство за Европа, с. 20.
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музика бързо да намират и изтеглят предпочитаната музика. В момента
съществуват много безплатни програми в мрежата като Imesh, Gnutelaa,
Audiogalaxy Satelitte, предлагащи подобна услуга.
Създавайки софтуерния си продукт, Шон Фенинг осъществява
идеята си хората с музикални предпочитания да бъдат свързани чрез
компютрите си и да имат възможност да обменят любимите си песни.
Всеки компютър, на който е инсталирана новата програма, се превръща
в ефективно звено от глобалната компютърна мрежа, която Фенинг разглежда като среда за споделяне на музика. Възможностите, които компанията предоставя на потребителите дава основание Napster да бъде
уподобен от някои на дигитален аналог на кабинка за прослушване на
музикален магазин. Napster позволява потребителите на една и съща
музика да бъдат събрани в така наречения hot list, с което фокусира търсенето на определени изпълнители или жанрово близки заглавия. Функционирането на Napster като действаща централизирана система за обмен предостави на музикалния бизнес възможност да се възползва от
софтуера като територия за промоции и реклама, особено на така търсените записи на популярни изпълнители.
Независимо че Napster бе обвинен от Асоциацията на американската звукозаписна индустрия в нарушаване на авторските права, броят
на неговите потребители през 2000 г. нараства от 20 на 38 млн. души.
Популярността на Napster и на други платформи за разпространение на музика дава основание на анализаторите да изразят становището, че музикалният онлайн пазар може да се превърне в печеливша
бизнес среда. Смята се, че липсата на рекламни приходи може да се
компенсира с печалбата от таксите, които потребителите ще заплащат за
съответната услуга.
Интернет е една от най-масовите области за обмен и обществена
циркулация на софтуерно творчество. Световната „библиотека“ от
софтуерни продукти, както се съобщава в периодичната преса в тази
област, вече е по-богата и от най-богатата библиотека по света. Именно
интернет е действителното и типичното за нея поле за социализиране. В
тази компютърна мрежа софтуерните продукти могат да се разпространяват и „пазарно“ и да се превърнат в нова масова комуникация, със
свое специфично съдържание и своя, присъща само на нея форма за социализация.
Днес са известни различни софтуерни продукти, водещи до разширяване на онлайн услугите. Така например с използваната комбинация от технологии Ajax се скъсява времето за изпълнение на потребителска заявка. Особен интерес се проявява към софтуерните продукти,
предлагани онлайн, които са свързани със съхраняване и организиране
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на големи количества информация. Към тях се отнасят популярните
сайтове, предоставящи онлайн фотогалерии, различни справочни услуги
– енциклопедии, речници, карти и атласи. Смята се, че в съвсем близко
бъдеще в мрежата ще преминат и много бизнес приложения като тези за
мениджмънт на човешките ресурси, връзките с клиентите и т.н.
Вече е утвърдено като относително самостоятелен и с нови възможности дял в интернет книгоиздаването. Всъщност и от икономическа гледна точка тъкмо в интернет издателското дело вече се оформя
напълно като самостоятелен медиатор със съвършено нови качествени
характеристики. Откриват се изменения в класическия процес на книгоиздаване: автор–редакция–типография–книжен магазин или библиотека–читател.
Интернет предоставя на начинаещите автори и особено на онези,
които поради липса на средства не могат да издадат своите произведения, нови възможности за реализация. Чрез интернет това става не само
достъпно за всеки, който иска да публикува своята книга, но и лесно за
осъществяване. Достатъчно е човек да набере текста на книгата на своя
компютър и да намери спонсори (провайдери, или фирма, имаща свой
сайт), за да се помести книгата в мрежата. Може да открие и собствен
сайт в интернет с текстове на свои произведения.
Чрез интернет хората получават реална възможност за приобщаване не само към вече съществуващото книжно богатство, но и към
процеса на неговото създаване посредством текстове, които не преминават предварителен етап на полиграфически печат. С появата на онлайн книгите настъпва непосредствена промяна в начина на използване
и разбиране на книгите. Вместо книжните страници, които читателят
може да разлиства, сега той седи пред екран, който е една голяма книга
с разнородно и всеобемащо съдържание. Особено в новия вид комуникация е обединяването на читателя, писателя и издателя без посредничеството на външния редактор. „Положителната страна на такова сътрудничество, пише В. Межуев, е широкото въвличане на хората в процеса на взаимното словесно общуване и диалог, пределната диалогизация на словесното пространство за разлика от монологичността на печатното слово, а отрицателната е заливането на това пространство с текстове, лишени от някакво конструктивно съдържание, с нулево ниво на
информация, което води до обезценяването на словото, до снижаването
на неговия културен статус“9.
В онлайн проучване за мнението на потребителите, осъществено
от ACNielsen Online Consumer Opinion Survey, най-купувани през ин9

Межуев, В. Феномен книги и национальное в культуре. – В: Общество и книга, с. 96.
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тернет се оказват книгите (34 %), следвани от видеото (DVD) (22 %) и
игрите (9 %). Изразява се становището, че това е пазар с десетки милиони потребители, който се разраства бързо.
Така нареченото „интернет издателство“ (виртуално издателство)
е ново явление в книжовния свят. Издателите на книги се оказват в интересно положение, решени да приемат технологии като дигитални книги и печатане по поръчка. Промените в природата на книгоиздаването
са предизвикани от премахването чрез интернет на бариерата между
автори и читатели. Авторите без посредничеството на издателството,
типографията и магазина могат да осъществяват непосредствена връзка
със своите читатели, предоставяйки им своите произведения. В хипертекстуалния вид авторът дава възможност на читателя сам да избере
последователността на събитията и да създаде свой собствен сюжет.
Читателят придобива свободата сам да довърши книгата по свой вкус.
Особеност на книгоиздаването чрез мрежата е, че тук вече няма
разпространение. Защото социализирането на книгата става в момента
на „издаването“ ù. И тук, както и при видеоразпространението чрез интернет вече няма място и за процеса на тиражирането, защото и този
процес съвпада с издаването. Вече се появяват и издателски скандали,
какъвто е например отказът на Стивън Кинг да продължи електронното
издание на романа си „Растението“.
В пресата можем да намерим информация за пазара на e-books,
където важно място заема компанията Barnes and Nobel. Тя плаща на
авторите 35 % хонорар (традиционно хонорарът е 10 % от цената на
дребно на книга), за да може да привлича повече автори и потребители.
Значителен растеж се забелязва в такива области на дигиталното публикуване като печатане по поръчка и дигитални учебници.
С предоставянето на книги онлайн вече се заемат някои от найголемите корпорации. В началото на ноември 2005 г. Google, Amazon и
Microsoft обявяват развитие в плановете си за предоставяне на книги
онлайн. Google предвижда да бъдат „качени“ в интернет милиони книги
от библиотеките на четири университета – Оксфордския, Харвардския,
Станфордския и Мичиганския, както и от Нюйоркската обществена
библиотека. Microsoft подписва споразумение с националната библиотека на Великобритания, което позволява на софтуерната корпорация да
качи в глобалната мрежа сто хиляди книги или около 25 млн. текстови
страници. Amazon пък заявяват, че ще позволят на читателите да си купуват страници, глави или цели произведения в дигитален вид.
Големите амбиции на интернет компаниите предизвикват негативен отклик сред европейските държави, които, виждайки опасността от
създаване на дисбаланс главно в полза на англосаксонското виждане за
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света, предлагат да бъде изградена „Европейска дигитална библиотека“.
Идеята на Google да подрежда сайтовете според тяхната популярност
също предизвиква недоволство поради възможността да бъдат пропуснати автори от други страни от пазарно ориентираната система на подбор. В резултат на предизвиканите от Европейския съюз дебати Google
обяви, че е готова да работи и с библиотеки от цял свят, за да бъдат
включени още повече книги в нейния виртуален каталог.
Чрез интернет вестникът се променя и вестникът. Той придобива нови възможности за предоставяне на информацията – текст, графика, цветни снимки, звук и видео така са съчетани, че да привлекат колкото се може повече потребители на мрежата. Ако през 1989 г. електронните вестници в Северна Америка са били около 42, то няколко години по-късно (през 1994 г.) те са над 2700. Според Роджър Фидлър,
директор на Лабораторията по информационно проектиране на „Nite
Ridur“ в Боулдър, Колорадо, новият вестник ще бъде написан „с мастилото на цифровата информация върху силициева хартия“10.
Особеното във вестника за електронна информация, включен в
мрежата е, че в него липсват обичайните вестникарски заглавия и текст.
Калифорнийският „Сан Хозе Мъркюри Нюз“ например, чийто „Мъркюри Сентър“ е включен в „Америка Онлайн“, представлява, както се съобщава, екран, изпълнен с малки кутийки с надписи като „Развлечение“,
„Живот в крайбрежните квартали“ или „Спорт“. При избиране на кутийката материалът излиза на екрана. Възможността да се надникне на
различни места е основно качество на компютъризирания вестник11. В
електронния вестник различни материали се маркират с графични символи, означаващи, че пълната информация може да се използва по електронен път. Читателите могат да разпечатат материалите и снимките,
или да преглеждат минали броеве, без да са принудени да се ровят в
купища стари вестници.
Привлекателността на електронния вестник се дължи и на едно
друго качество, което променя начина на общуване в мрежата – това е
интерактивността, диалогичността. Както се твърди в изданията, посветени на работата в интернет, повечето електронни вестници предлагат дискусионни програми в реално време, чрез които читателите могат да разговарят непосредствено с журналисти, коментатори и редактори. Някои
вестници дори подканят читателите си да влизат в ролята на доброволни
партньори, попълващи електронната информация с пропуснати данни,
отнасящи се до отделни събития в културния и обществения живот.
10
Във: Свободните средства за масова информация. Издание на информационна агенция
на САЩ, 2002, с. 88.
11
Пак там.
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Предоставяйки възможност на потребителите на електронните
вестници да изразят своето собствено мнение по различни дискутирани
в обществото въпроси, своята интерпретация и оценка на предлаганата
информация, журналистиката онлайн ще съхрани своята социално отговорна роля на посредник на информация по мрежата като търси потвърждение, данни и статистика, възстановява онлайн или по друг начин
всичко, което вече е било казано по темата, или търси мнението на експерти по повдигнати от обществеността въпроси12.
Важно място в работата на електронната преса заема изследването на пазарите.
Нови възможности за реализация в интернет получава и киното. Освен информация за филмите и за събитията от срещата им с
филмовата общественост, има сайтове на филми, които вече са се появили на пазара. И тук се стига до поредния скандал. Фирмата Холивуд
се обръща срещу системата за обмен на файлове Gnutella, като фокусира
вниманието си върху бума на „търговията“ на филми по интернет:
MPAA (Motion Picture Association of America – асоциацията, която следи
за спазването на авторските права при разпространението на филми)
изпраща множество предупреждения за нарушенията на закона за търговия и пренасяне на видеомедия по интернет. MPAA има заведени дела
срещу няколко компании с обвинения, че позволяват и вземат приходи
от нелегална търговия на филми по интернет.
Благодарение на компютърната революция стана възможна появата на дигиталното кино, на което са присъщи други качествени характеристики, различаващи го от традиционното кино, „това е „друго кино“
– то не е нито по-добро, нито по-лошо от аналоговото, то просто е различно, тъй като за изкуствата няма по-голяма благодат от многообразието, добре е да му се радваме и да го опознаваме“13. Сред критиците се
изразява становището, че „техническата и културна революция на дигиталното кино обновява кинематографския творчески акт, като му дарява
свобода при снемането и продукцията, както и невероятни възможности
при създаването на специални ефекти“14. Много режисьори са привлечени от предимствата на дигиталното кино, което им позволява да осъществяват идеите по-свободно, по-творчески и по-икономично. Дигиталната лаборатория, триизмерната анимация, виртуалните декори, дигиталната графика, специалните ефекти стават част от новия, сътворен с
дигиталната камера, невероятен свят. Вече работи Международно студио за дигитално и интерактивно кино – „Imagina“, най-значимото съби12

Вж.: Информационното общество: предизвикателство за Европа, с. 41.
Найденова, Вера. Другото раждане на филма. – Във: Дигиталният екран, С., 2004, с. 19.
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тие в областта на мултимедията, което показва колко оригинално и
примамливо може да е новото кино.
Магията на дигиталното кино веднага се отрази върху бюджета
на филмите. Alien 4“ например, с бюджет от 66 млн. евро, постигна невероятен успех, като бе класиран на десето място в световните боксофиси през 1997–1998 г.
Потребителите на интернет имат възможността да влязат в досег
и с нова форма на съществуване на телевизията – цифровата. Цифровата телевизия е телевизионен канал, чийто предавания се излъчват,
транслират и приемат в дигитален формат. Тя предлага високо качество
и богат избор от програми. Новите технологии предизвикват съществено изменение в структурата на телевизията. Към спортните, музикалните и много други програми, които традиционно са се гледали по телевизията, интернет открива отделен достъп. Анализаторите изразяват мнението, че ще нарасне дела на специализираната телевизия, която ще отговаря на интересите на отделни сегменти от аудиторията. Преходът от
традиционната към дигиталната телевизия ще определи новия начин, по
който зрителите ще ползват информацията. Интерактивността се оказва
нейно важно предимство в сравнение с аналоговата телевизия, тъй като
дава възможност на зрителя сам да определи какво, как и кога да гледа.
Има избор не само между много канали, а и възможност зрителят сам да
подрежда програмната си схема и така да пропуска рекламните блокове,
ако пожелае. Цифровата телевизия може да привлече повече зрители
като цифровите програми се разделят на тематични и езикови пакети,
което да улесни абонатите в избора им.
Развитието на цифровата телевизия определя и бъдещето на кабелния бизнес, за който се открива широко поле за инвестиции.
Напълно развита в рамките на мрежата е и интерактивната
реклама. При нейните изисквания тя придобива принципно различен
вид в сравнение с традиционната реклама. Тук вече няма посредник.
Рекламата може да стигне направо от производителя до консуматора.
Интернет рекламата получи развитие в последните 3–4 години в
световната практика. Присъствието на името на компанията в интернет
и откриването на фирмена web-страница започват да играят все поголяма роля за изграждане на имиджа на фирмената организация. Интернет рекламата се отличава със: икономичност (средната стойност на
рекламата в мрежата е в рамките на 2–3 хиляди долара); висока селективност на аудиторията; сегментна неопределеност, свързана с неизвестността на посетителя, и случайността в търсенето на фирмената страница; постоянно и оперативно обновление на информацията за
компанията. Сред авторите вече се налага становището, че колкото по76

ефективно и пълноценно бъде представена информацията за компанията
в интернет в съчетание с други канали на комуникация, толкова повече
тя може да разчита на успех.
Казано накратко, споменатите по-горе адаптации на традиционните средства за комуникация в интернет изданията можем да наречем
„нови медия“. Доколкото това е правомерно и коректно от научна
гледна точка е друг въпрос, но те, както и всяка друга медия, която е
включена в интернет, придобива в повечето случаи ново измерение,
което я прави наистина нова. Това е така, защото в интернет и чрез интернет промени настъпват в самия комуникационен процес и в неговата
структура. Именно тук, по наше мнение, се вижда, че интернет сама по
себе си поражда нови комуникационни процеси и видове комуникация.
За разлика от останалите технически комуникативни средства
интернет се развива като комуникационна среда, в която начинателят,
аниматорът и комуникационният обект влизат в нови, непознати досега
комуникационни взаимоотношения, определящи новата структура и
специфика на мрежата. Непосредствената връзка, в която се намират
участниците в интернет комуникацията, включването на аниматора в
интернет не като обект, а в повечето случаи и като субект на комуникацията, многообразието от медиуми – различни по род съобщения, свързващи участниците, отсъствието на съдържателен посредник в процеса
на комуникацията, както и осъществяването на комуникативните връзки
в един дигитален свят, в рамките на компютърната информация – всичко това обуславя и жадуваната от всеки участник в интернет комуникацията свобода на общуване, на избора, която я поставя в много поизгодно положение спрямо традиционните медии – радио, телевизия и
печат. Посочените характеристики на интернет комуникацията дават
основание да се говори за интернет като ново битие на самата комуникация, като ново комуникационно поле, присъщо на информационното
общество и в този смисъл – като ново състояние на самото общество.
Глобализацията и демасификацията на масовата информация,
произтичащи под въздействие на новите информационни и комуникацонни технологии, очертават новите възможности за промяна в начина
на създаване, получаване и разпространение на информацията, изменят
съществено медийната среда. Във и чрез интернет новите средства и
форми на комуникация доставят на своите потребители вече индивидуализирана информация. Промяната в начина на използване на информацията, нейното фрагментиране и атомизиране увеличават неимоверно
скоростта, с която интернет завоюва масовата аудитория.
Развитието на новите форми и средства за комуникация, разширяването на предлаганите комуникационни услуги по интернет извиква
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и необходимостта от разработване на нови регулаторни механизми. Европейският съюз посочи наложителността от поддържане на съответна
юридическа и икономическа рамка, която да третира въпросите: защита
на малолетните, на потребителите, защита на авторските права, както и
насърчаване и защита на достъпа до новите медии. „Характеристиките
на „универсалната услуга“, а именно универсален достъп, постоянно
качество, базова услуга, непрекъснато функциониране, прозрачност на
управлението, разумна цена, трябва да се анализират като основни елементи на услугите на информационното общество. Развитието на тези
качества в социален аспект може да помогне да се осигури по-широк
достъп до новите медии и по-специално до интернет“15.
За да насърчи информационните и комуникационните технологии
на Европа, както и медийния сектор, Европейската комисия стартира
i2010 – инициатива, която обединява регулативни инструменти, научни
изследвания и индустриално партньорство. Представена на 1 юни 2005
г., инициативата се базира на „три“ стълба:
• Създаване на информационното пространство i2010, т.е. на
един отворен и конкурентен пазар за информационното общество и медийните услуги в Европейския съюз;
• Увеличаване на иновациите в сферата на информационните и
комуникационните технологии;
• Осигуряване на по-добри условия за гражданите, за да запълнят
„дупките“ в информационното общество16.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ПРОЦЕСА
НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОЦЕНЯВАНЕ
доц. д-р Татяна Стоичкова
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
THE CHALLENGE IN THE ARTISTIC ASSESSMENT PROCESS
Tatyana Stoichkova, Ph.D.
Southwestern University „Neofit Rilski“ – Blagoevgrad
Abstract: Several important challenges os the artistic assessment
process in the Bulgarian transition towards market economy are being
described synthetically. Special attention is paid to the seller-buyer relations
on the cultural market. Some of the essential mechanisms in the cultural
market activity are being outlined.
Key words: artistic market, artistic assessment
В художествения пазар, особено по отношение на комерсиалното,
битува една логика на противопоставяния и тя е във връзка с определяне
на търговията като „враждебен свят“, от една странаq и необходимостта
от признание и успехи в изкуствата, от друга. Една от предпоставките се
крие във факта, че изцяло комерсиалният подход, чисто икономическият
пазарно ориентиран подход не винаги се припокрива с артистичните и
културните ценности. Има най-различни начини да се осмисли това предизвикателство и аз ще се спра и ще анализирам адекватността на някои
от тях. Тоест ще стане дума за парадоксалната цена на произведението на
изкуството и особеностите в процеса на оценяване.
В отношението си към пазара културната дейност би могла да
бъде класифицирана по следния начин:
Първо, конкретна работа насочена към печалба и развиване на
финансова дейност: книгоиздаване, филмопроизводство и филморазпространение, музикален бизнес, частни галерии и др. Те са преди всичко
пазарно ориентирани, приходите си получават до голяма степен от продажбите на пазара, като субектът на предлагането принципно изхожда
от търсенето. Ако издателството, музикалната или филмова компания,
частна галерия не са рентабилни, рано или късно губят възможностите
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за оцеляване. Контролът на пазара е индиректен и се изразява най-вече
чрез успеха сред широката публика, големи тиражи, бестселъри, продадени албуми, високи рейтинги на телевизионни и радио програми.
На второ място са национални културни институции, общински
или публични театри и музеи, архиви, училища по изкуствата, които не
са пазарноориентирани, или продуктите или услугите им се продават
под реалната им себестойност във вид на карти за библиотеки, билети за
вход на музеи и театри. В тези случай е валиден принципът на нарушения пазар, или финансовата намеса от тези случай е валиден принципът
на нарушения пазар, или финансовата намеса от трета страна – държавата, частни или общински организации, местно финансиране и др.
Прилагайки различни форми на културно финансиране държавата и
отделните правителства вземат решения и формулират приоритети какъв вид творческа дейност, или творческа организация ще подкрепят с
наличните бюджетни средства. Или в крайна сметка се обсъждат въпроси относно механизмите на финансиране на отделен културен сектор,
отделен проект или творец.
Дали държавната намеса винаги ще има благоприятни въздействия? Селективно финансирайки, правителствата осъществяват културна
политика, но не са предпазени от политически и конюнктурни съображения, а в отделни случаи от произволни или нецелесъобразни действия.
В този контекст трудно ще се даде отговор на въпроса може ли да
се печели от култура и как да се търсят възможности да се печели от
символни стоки и от изкуствата като културно благо.
Разбира се, това не е невъзможно, което обаче е предмет на друго, по-специално изследване.
Същевременно в съвременните условия културните организации
в България съществуват в силно променена пазарна среда, като работят
по-икономично. Съществен момент тук е, че в тези нови условия всяка
културна организация (било театър, музей, библиотека, галерия и пр.) се
стреми да докаже и реализира легитимиращия в обществото и пред културната общественост цели, които биха могли да бъдат формулирани
като: естетически, художествени, познавателни, образователни, културно-политически (формиране и изграждане на културни общности), развлекателни, престижни и пр., но нито естетически слабите театрални
представления, играни пред пълни салони; нито отделните представления, отговарящи на всички високи критерии на критици и експерти (но
съществено играни без публика) не могат да бъдат удовлетворителни.
Ако се промени и поеме път към чисто икономическа ориентация никога няма да може да създаде баланс между културни (художествени) естетически и икономически аспекти или културата да се схваща като об80

ществено благо. Следователно художествените цели на културната организация и потребностите на публиките от друга страна е необходимо
да се приведат в относителен баланс в пазарна среда.
Обикновено се приема, че културните индустрии имат и могат да
развиват монополни или олигополни позиции. И театърът в средно голям град има монополни позиции и лесно може да се направи предположението, че е възможно да се манипулира културния пазар като се
увеличат цените на билетите. Но пазарните позиции на монопола в случая не са много силни и причината се крие в силната конкуренция, в
изключително многократно нарасналото предлагане от сферата на развлечението и свободното време – телевизия, видео, интернет клубове,
спорт. С други думи, когато културните организации от публичния некомерсиален сектор са подложени на силна конкуренция и натиск от
страна на културните индустрии, съвременни форми за развлечения и
свободно време, в условията на силно орязани държавни субсидии и
липсата на готовност от страна на държавата (културната политика) да
финансира саморазбиращо се културата така, както е правено досега,
трябва да се търсят нови форми на управление (професионален мениджмънт, маркетинг, реклама, систематични и трайни комуникации с
различните целеви групи и др.) и да се формират познания за пазарните
условия.
Най-характерната черта на пазара е ценовият механизъм между
свободата на производство и потребление. В културния сектор артистът
като производител нарушава този механизъм, защото дори да няма търсене, дори и да не публикува поетът продължава да пише поезия. Неговата мисия е не да твори за анонимен пазар (въреки че точно за това
става дума), но да конфронтира света с уникално и смислово изразяване.
Друг съществен момент е, че творецът фокусира върху определени неикономически стойности от рода на име, престиж, репутация, внимание
на публиките, морални основания и др.
Важна особеност в процеса на художественото оценяване е свързана с факта, че е много трудно да се оценят художествените качества
на творбата? Обикновено се твърди, че ценообразуването следва художествените качества на творбата. И тук се сблъскваме с важна особеност, изразяваща се в несигурността в художествения пазар. В този смисъл от значения са следните по-съществени съображения: първо, ценността на творбата не идва от обективираните в художественото произведение качества; второ, решаващите основните качества на произведенията на изкуството не са материалните аспекти на продукта или общите икономически условия (които оказват влияние), както е според марксистката традиция; и трето, цената не се формира от производствените
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разходи, нито пък непременно се съдържа в обективираните в произведението на изкуството качества. Следователно несигурността относно
художествената стойност на произведението на изкуството е несигурност относно нейната правилност.
Как може естетически да се оценява произведението на изкуството и да се сложи точната цена от позицията на търговеца и галериста?
Въпреки че скъпият материал, големината на картината естествено присъстват във формирането на цената, те в никакъв случай не детерминират цялостната оценка, както би могло да се допусне за друг
вид продукти. Защото на художествения пазар това са несигурни неща,
тъй като художествената стойност, по-късно може да се превърне и в
икономическа стойност...
Същевременно това качество не вътрешно присъщо, субстанциално, а се формира на базата на оценки и възприятия от страна на реципиента, възприемащия художественото произведение. С други думи – то
е релационно отношение, което се изгражда от мненията и оценките на
специалистите и художествената критика, която изгражда оценката върху школи, стилистични тенденции, модели и възгледи за изкуството и
пр. В многобройните издания за изкуства, различните обществени мнения под формата на специализирана критика, периодично се появяват в
преса, телевизия, радио, както и чрез промоциране и рекламиране в
масмедиите.
Както отбелязва Харолд Розенберг на художествения пазар
именно поради тази несигурност могат да се прилагат съвсем спекулативно и различни трикове за оценка и излагане на мнения: „Една похвала от критик или от музеен служител за някой художник или тенденция
във всички случаи ще предизвика определена подкрепа, в случай че
похвалата е решителна и безрезервна. твърдението, че една творба е с
историческо значение, е достатъчно да осигури клиент, независимо от
лошото състояние или липсата на привлекателност на самата творба,
също както една уверена прогноза за капитални печалби. Периодичното
споменаване в пресата, скъпите каталози и репродукции, критичните
биографии, спонсорирани от дилъри, големите частни и галерийни партита влияят върху положението на един художник, въпреки че всички
съзнават как се уреждат тези неща“ (Розенберг).
Главното, което трябва да се подчертае, е, че оценката се формира в мрежата от взаимодействия и оценки в едно поле на интерсубективното художествено признаване1. Очевидна е оригиналността на иде-

1

Поради тази причина не могат да бъдат институционализирани сравними механизми на
намаляване (редуциране) на несигурността при закупуване на изкуство.
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ите на Пиер Булдийо, чиито проучвания върху културния капитал и
културното поле са добре известни на специалистите.
В резултат от усилията, предприемани от отделни институции, се
формира нещо, което би могло да бъде наречено „символно признаване“. От решаващо значение тук е именно „символно признаване“ в границите на самото художествено поле, което представлява широко разклонена мрежа от участници, в което са проектирани професионалните
възгледи и оценки. Тук се избира какво да се подкрепи, на какви тенденции ще има противопоставяния, тук именно се гради името и изгражда репутация. Във връзка с това много културни институции се занимават с редуциране на несигурността чрез раздаване на репутация –
награди Аскеер, литературни награди и др. Символното признаване би
следвало да е тясно свързано с изследваните тенденции, да се формира
на една солидна база на професионални оценки и опит, за да бъде превърнато в препоръки и те да станат ясни и убедителни за публиката
клиент и публиката купувач.
С други думи казано вникването в механизмите на конструиране
на културния пазар и съответно на цените на изкуствата води до необходимостта от вглеждане в онези институции и механизми, които в процеса на обсъжданията (и даване на оценки) създават условия за символно признаване, което пък от своя страна е в основата на рационалното
поведение на участниците в художествения пазар. Тук несигурността
идва от голямата новост на произведението на изкуството (голямата
тема за иновация и повторение в изкуството) – евентуално неговата неповторимост. Поради тази причина се търси експертното знание, както
и носителите на висококачественото експертно значение. А посочените
примери относно трудностите в процеса на художествено оценяване
изцяло потвърждават необходимостта от по-нататъшни изследвания в
тази посока.
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Abstract: The recent research is an attempt for clarifying of the
challenges when applying training interative forms in teaching accounting of
the finance-credit system. The adopted in D. Tsenov Academy of Economics
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Развитието на икономическите процеси в страната в условията на
пазарно стопанство, налагат съществени изменения в системата на висшето образование – нови приоритети; усъвършенстване на организацията
на учебния процес; разработване и прилагане на образователни стандарти; осигуряване на конвертируемост на образователния продукт и т.н.
Без претенции за изчерпателност в настоящото изследване ще
бъде направен опит да се изяснят предизвикателствата на интеративните
форми на обучение по счетоводство на финансово-кредитната система.
В случая се изхожда от разбирането, че новите икономически условия
налагат преминаване към нов модел на образование и обучение, при
който: от еднопосочно обучение (от преподавателя към обучавания), се
премине към двупосочен модел; използване на мултимедийни системи,
съчетаващи текст, звук, анимация и т.н.; създаване на възможности за
неприсъствено, дистанционно обучение и преход от предимно теоре84

тично образование към теория, силно свързана със съществуващата
икономическа практика.
В съответствие с действащите в Република България нормативни
актове, регламентиращи висшето образование, в момента е възприета
тристепенна структура – образователно-квалификационни степени
„специалист“, „бакалавър“ и „магистър“. Обучението по счетоводство
на финансово-кредитната система се осъществява и в трите степени.
В степен „специалист“ и „бакалавър“ обучение по дисциплини в
областта на счетоводство във финансово-кредитната система се провежда в следните направления1: „Банково счетоводство“, „Организация
и технология на счетоводството в банките“, „Организация и технология
на счетоводството в публичния сектор“ и „Програмни продукти във финансово-кредитната система“.
В образователно-квалификационната степен „магистър“ такива
дисциплини са: „Международни счетоводни стандарти в публичния
сектор“, „Банков надзор“, „Международни стандарти за одит в публичния сектор“, „Счетоводна политика“, „Банково посредничество“, „Анализ на финансовите отчети във финансово-кредитната система“ и др.
Проблемите пред обучението по счетоводство на финансовокредитната система са различни. Тяхното решаване изисква изпълнението на комплекс от задачи, които в крайна сметка имат за цел повишаване качеството на обучение, а от там до успешна реализация на завършилите студенти.
Тези проблеми по-нататък са обект на самостоятелно разглеждане.
1. Процедура за прием на обучаваните по счетоводство на
финансово-кредитната система
Приемът на студенти в специалността „Счетоводство и контрол“2
за образователно-квалификационна степен „специалист“ и „бакалавър“
се осъществява чрез полагане на конкурсни изпити съгласно утвърдените с нормативните актове изисквания за придобиване на висше образование. Приемът на студенти за обучение в образователно-квалифика1

Посочените дисциплини се четат пред различни специалности: „Счетоводство и контрол“, „Международни икономически отношения“, „Стопански и финансов контрол“ и
„Публична администрация“. Необходимо е да се отбележи, че в специалността „Финанси“
не се изучава дисциплина, свързана със счетоводство на финансово-кредитната система.
2
Необходимо е да се отбележи, че от 2002 г. с действащите нормативни актове се премина
от държавен регистър на специалностите към изграждане на класификатор на областите
на висшето образование и професионалните направления. Професионално направление
„Икономика“ е в рамките на област „Социални, стопански и правни науки“. Висшите
училища сами определят и защитават всяка конкретна специалност пред Националната
агенция за оценка и акредитация.
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ционна степен „магистър“ се извършва на базата на конкурс в рамките
на определените квоти за прием при ограничителното условие за минимален среден успех от курса на следване в степен „бакалавър“.
Един анализ на приема на студенти за специалност „Счетоводство
и контрол“ показва, че в резултат от възприетата политика на оптимизиране на приема и ограничаване на тенденцията към масовизиране на специалностите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в последните две учебни години приемът е намален с около 50 %. Подобна тенденция се наблюдава
и в останалите две държавни висши училища – в София и Варна.
Обучението на студентите по счетоводство на финансовокредитната система е ориентирано да отговори на съвременните изисквания за задоволяване на потребността от широкопрофилни специалисти, които притежават умения и личностни качества, осигуряващи развитие на модерен частен и корпоративен бизнес. Това налага преминаване
от широкопрофилно обучение в степен „бакалавър“ към специализирано обучение в степен „магистър“. Така на практика се оформиха двете
програми, свързани с финансово-кредитната система – „Счетоводство и
одит в банките“ и „Счетоводство и одит в публичния сектор“.
За учебната 2003/2004 г. в посочените две магистърски програми
се обучават около 450 студенти. Повече от половината от обучаваните в
направление счетоводство на финансово-кредитната система са завършили бакалавърска степен в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, а останалите
45 % други държавни и частни висши училища в страната.
Изследването на тенденциите в подбора и приема на студенти за
финансово-кредитната система показва, че следва да се търси решение,
при което се съчетават пазарните принципи с държавното регулиране на
този процес. Наличието на разнопосочни интереси е факт. Това налага
активизиране усилията на академичното ръководство и катедрените
колективи към засилване на мотивацията на обучаваните в овладяването
на конкретното знание, така и образователния продукт да бъде конкурентноспособен на трудовия пазар.
2. Учебна документация и възможности за нейното актуализиране
Учебната документация, свързана с обучение на студенти по счетоводство на финансово-кредитната система следва да отговаря и подпомага реализирането на следните образователни цели:
– интердисциплинарно образование, органически свързващо обучението по счетоводство с компютърните технологии на базата на международния опит и европейските стандарти в образованието;
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– оптимално съотношение на задължителните, задължителните
избираеми и свободно избираеми дисциплини;
– ориентация към интеративни форми на обучение, подготвящо
обучаваните за продължително обучение по време на целия жизнен път
на човека;
– взаимно ангажирате на преподаватели и студенти и др.
Изхождайки от така поставените образователни цели, важно място заемат възможностите за актуализация на учебния план за специалността като цяло (за обучението в степени „специалист“ и „бакалавър“)
и учебните планове по отделни магистърски програми. Независимо от
това, че действащите нормативни актове в областта на висшето образование, дават значителни свободи в това направление, при определяне
политиката на висшето училище следва да се избере един от двата възможни подхода:
– строго регламентиране на учебното съдържание със задължителни държавни изисквания и
– свобода на висшите училища при определяне на учебното съдържание в учебните планове.
Един анализ на възможните подходи показва, че възприемането
на който и да е от тях може да доведе до залитания, последиците от които са трудно предвидими. Ето защо, може с успех да се защити мнението, че изискванията за мобилност на обучаваните (вътрешна, междуакадемична и междунационална) налагат подход, при който ще се съчетаят
положителните страни на двата подхода. Това налага възприемането на
правила и политика, при които до 45 % от общия хорариум да заемат
задължителните фундаментни, задължително избираемите и факултативните дисциплини, а останалата част задължителни специални учебни
дисциплини. Разбира се, тези най-общи ограничения са валидни за степен „бакалавър“. Подобен подход с успех би могъл да се приложи и по
отношение на дисциплините в учебния план за степен „магистър“, ако
икономическите условия позволяват това.
3. Възможности за интеративен подход при преподаване на
счетоводство на финансово-кредитната система
Интеративното обучение се характеризира с липса на непосредствен контакт между преподавателя и обучавания. „Ниската му цена,
високото качество и липсата на необходимост за откъсване от работното
място и/или място на живеене, го правят атрактивен продукт както за
мениджърите, желаещи да повишат своята квалификация, така и за пониско образованите слоеве на обществото, които нямат достъп до тра-
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диционното обучение… Развитието (еволюцията) на този тип обучение
е пряко свързана с развитието на медийните носители“[1].
Най-общо интеративното обучение преминава през различни етапи:
– кореспондентски курсове;
– образователни радиопредавания;
– образователни телевизионни програми;
– аудио- и видеокурсове;
– електронна поща;
– онлайн чат;
– уеббазирано обучение;
– сателитна видеоконференция;
– микровълнова видеоконференция;
– виртуални университети.
Спецификата на обучението по дисциплините, свързани със счетоводството на финансово-кредитната система, предполага използването на значителна част от посочените възможности. Разбира се, изборът
на конкретната технология зависи от различни фактори като:
– спецификата на образователния пазар;
– стандартът на живот;
– наличие на финансови средства за реализиране на конкретна
технология;
– достъпност на новите компютърни технологии и др.
Изхождайки от очевидния факт, че традиционното обучение вече
изчерпва своите възможности, единственият път за повишаване ефективността и качеството на обучение може да се търси в интеративните
форми.
На настоящия етап, преходът от традиционните към интеративни
форми на обучение налага последователно прилагане на отделните възможности най-напред в процеса на самоподготовка, след това в процеса
на самооценка и накрая в обучението като цяло. Стопанска академия е
една от първите образователни институции в страната, която от началото
на 1999 г. по проект на програма „PHARE“, създаде академична структура подпомагаща (координираща) интеративното обучение. Практически,
за обучението по счетоводство на финансово-кредитната система, в момента е реализиран модул за самоподготовка и автоматизирана оценка
(самооценка) на знанията при последователното следване на:
Стъпка 1. Формиране на въпросите по учебната дисциплина по
групи (модули), отговарящи на отделните раздели в съдържанието на
дисциплината;
Стъпка 2. Въвеждане на текста на въпросите;
Стъпка 3. Въвеждане на възможните отговори;
88

Стъпка 4. Посочване тежестта на въпроса;
Стъпка 5. Определяне логическия модул на текста;
Стъпка 6. Автоматично извеждане на резултата от теста.
Системата за самостоятелна подготовка и оценка на знанията е
предназначена за желаещите да придобият задълбочени познания в областта на счетоводството на финансово-кредитната система. Целият
процес се осъществява по електронен път чрез интернет. Това позволява
студентите сами да преценят степента на усвояване на знанията в конкретния модул и осъзная готовността си за преминаване към всеки
следващ раздел. Така реализираната система позволява осъществяване
основните цели:
– развитие и усъвършенстване на навиците за самостоятелна работа;
– стимулиране активността на обучаваните при усвояване на отделните модули;
– стимулиране на обучаваните към ритмична, мотивирана и активна работа, позволяваща пълна реализация на индивидуалните способности;
– диагностика на качеството на обучение чрез обективна самооценка;
– осигуряване на пряка зависимост между оценката и знанията на
студентите по дисциплината.
Обективността изисква да бъдат споделени и съществуващите
недостатъци в системата за самостоятелна подготовка и оценка на знанията по счетоводство на финансово-кредитната система. Най-общо
слабостите могат да се групират така:
– ограниченост на системата по отношение броя на възможните
отговори и дължината на записите;
– субективизъм при определяне тежестта на отделните въпроси;
– невъзможност за осигуряване достъп на студентите до базата
данни с въпроси;
– ограничаване броя на въпросите в конкретния текст от общия
брой въпроси в базата данни;
– субективизъм при определяне на необходимото време в минути
за решаване на теста;
– невъзможност при компютърното формиране на теста да се отчетат индивидуалните възможности, потребности и способности на
обучавания.
Това са само част от предизвикателствата пред обучението по
счетоводство на финансово-кредитната система. Не по-малко значение в
този процес имат въпросите свързани с финансовото осигуряване на
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държавните висши училища, проблемът за непосредственото обвързване на теория и практика, изграждане на система за подготовка на преподавателски кадри по счетоводство, техническо и информационно осигуряване на обучението, осигуряване на пряка връзка между интересите,
равнището и ресурсите на страните в образователния процес и др.
Един извод се налага при изследване предизвикателствата пред
обучението по счетоводство на финансово-кредитната система, че са
необходими съвместни усилия на водещите национални и чуждестранни
академични структури за разработване на съвместни програми и технологии на обучение, като един от възможните начини за подобряване
качеството на образователния продукт.

ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Hezel Associates. A. Framework for Higher Education Distance
Learning in West Virginia. p.p. 7–9. The Evolution of Distance Learning.
Цитирано по: Божинов, Божидар. Пазарът на образователни продукти.
Дистанционното обучение. Доклад пред международна конференция,
2004.

90

БИЗНЕС ПРОФИЛ НА ТОКИЙСКАТА ЗЪРНЕНА БОРСА
доц. д-р Иванка Костова, Димитринка Спасова
Пловдивски университет „П. Хилендарски“
BUSINESS PORTRAIT OF TOKYO GRAIN EXCHANGE
Assoc. Prof. I. Kostova, D. Spasova
Abstract: According to the Chicago Board of Trade, Tokyo Grain
Exchange is the second big Exchange in Asia where agricultural products
are traded. At present 8 products are traded there, namely, Arabica Coffee,
Robusta Coffee, Azuki (Red Beans), Corn, Raw Sugar, Soybeans, Non-GMO
Soybeans and Soybean Meal.
Trading is performed in the form of an auction by announcing a single
price at a given session. In May, 2005 an Act of Exchange Goods came into
force in Japan. This Act, in accordance with global business standards and
Japanese structural reform, represents the improved system aiming at
consumer security and introduces a new regulating scheme for a commission
agent of futures.
In order to attract foreign investors, the Tokyo Grain Exchange has
actively participated in seminars held in London and Chicago to make
contracts for offshore exchanges. In December, 2004 a Board for
Development of Rice Market, consisting of 28 ‘rice’ experts was appointed by
the Exchange. Its main assignment is to discuss the actual problems of rice
futures.
Key words: stock market, market
Борсата в съответствие със Закона за борсовите стоки предлага за
търгуване следните селскостопански продукти:
– соя;
– азуки;
– царевица;
– соев продукт;
– кафе,
както и захарни продукти, които биват необработени (сурови)
или рафинирани.
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1. Исторически данни
Токийска зърнена борса е открита на 10 октомври 1952 г. и притежава капитал в размер на 530 млн. и 700 хил. йени (към март 2005 г.)*.
Фирмите, вземащи участие на борсата са общо 158, от които 74 с представители брокери и 84 – обикновени членове. 72 от всички фирми принадлежат към селскостопанския отрасъл, докато други 42 заемат място
на пазарите за захар.
Борсовото търгуване със стоки в Япония датира от 1730 г., когато
федералното правителство на Токугава решава да откликне на оризовите търговци като приаме молбите им и официално оторизира техните
сделки за валидни и легални. По това време те се осъществяват на оризов пазар „Дожима“ в Осака. Тогава Токио се наричал Едо и бил на второ място в листата на лицанзираните оризови пазари (след Осака). Там
се създават складове под патронажа на феодалните власти и се разраствала дейността им до територията на оризовите пазари дори в Коами-чо
и Кобуна-чо. По този начин започнала и фючърсната търговия с ориз в
източната част на Япония.
Токийска зърнена борса произлиза от оризова борса Какигарачо,
основана през 1874 г. от група търговци. След това променила своето
име неколкократно и днес я познаваме като Токийска зърнена борса.
През юли 1939 г. икономическата обстановка (на контролиран
пазар) по време на Втората световна война принудила осъществяването
на крайни мерки – борсата затворила. Тя възобновява своята дейност
след септември 1952 г. също и като средство за тъгуване на фючърси,
свързани със селскостопански продукти. Това е своеобразен отговор на
конкретни действия от страна на правителството, а именно – оттегляне
на контрола над търговията със зърно. След откриването си на 10 октомври 1952 г. борсата се помещава в същата сграда, както от преди
войната, докато тя е реконструирана през 1987 г.
Въпреки това, че по същото време фючърсните контракти включвали единствено соя, азуки и картофени продукти, след своето повторно
откриване, борсата постепенно разширила списъка със следните продукти: царевица, необработена и обикновена соя, кафе арабика (на зърна) и други. С тези действия по разширяване на своята дейност борсата
фактически започва да гради своя индивидуална история. Следват и
други промени, сред които се открояват няколко факта: постигане на
806 сключени контракта, промяна в търговския стил (от ценови метод
към продължителна аукционна дейност до ценова система, базирана на
сесиен подход).
*

Курсът на йената спрямо българския лев ≈ 10 йени за 0,141 лева.
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2. Организационна система
Борсата се състои от Общо събрание на членовете, председател,
Борд на директорите, секретариат и комитети, отговарящи за търговията
с всяка отделна стока.
3. Членска структура
Тракийската борсата обединява членове, участващи с нематериална цел. В момента те са проблизително 170. Членството в Токийска
зърнена борса се дели на обикновено, брокерско и асоциативно.
4. Принципи и съвременна дейност
За момента (според Чикагския търговки борд) Токийска зърнена
борса е втората по големина, на която се търгуват селскостопански продукти в Азия. Понастоящем на нея се търгуват осем продукта: кафе
„Арабика“, кафе „Робуста“, азуки (червени зърна), царевица, нерафинирана захар, соя, необработена соя и соев продукт. Търгуването се извършва под формата на състезателен „аукцион“ с обявяване на единствена цена за дадена сесия. През 1988 г. борсата е първата в Япония, която ползва напълно електронна система и развива компютаризирана система за клиринг и сетълмънт, за да предизвика ефективна размяна на
услуги и поддържане на пазарните възможности.
През май 2005 г. в Япония приетият Закон за борсовите стоки
(ЗБС) влиза в сила. Този закон и неговите подзаконови актове, в съответствие с глобалните бизнес стандарти и структурната реформа в Япония,
представя подобрена система за защита на потребителите и приема нова
регулаторна схема за комисионния агент на фючърси. С прилагането на
новия ЗСБ японските фондови пазари със сигурност ще затвърдят ролята
си за изграждане на солидна икономическа структура в страната.
5. Представяне на продуктите
Селскостопанските стоки, обикновено даващи реколти веднъж
годишно (за разлика от търгуваните други стоки на останалите борси),
трудно се отглеждат и трудно се поддържат техни запаси в зависимост
от търсенето за момента. Засаждането и климатичните условия на производствените площи имат засилен ефект върху цените на селскостопанските стоки.
а) Соята се използва за производство на олио, соев сос, тофу,
нато (ферментирали соеви зърна), нимаме (варени соеви зърна) и други
жизненонеобходими и неизменни за японския начин на хранене продукти. Сега Япония зависи за вноса на соя главно от САЩ, Бразилия, Китай
и други страни. Стандартният формат за внос е американската „жълта“
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соя (без сортиращи и проверовъчни операции), която расте в щатите
Айова, Охайо, Мичиган и е сертифицирана (това разкрива, че соята е
поотделно сортирана на всички нива, включително дистрибуционно и е
генетично модифицирана). В последните години Бразилия разраства
обема на соевия си експорт и борсата си осигурява доставки от там;
б) Азуки се използва за призводство на японски сладкарски стоки
като захаросани зърна на азуки, йокан (сладки желатинови зърна), шируко (супа от азуки) и е намерило своето неотменно място в японския
асортимент от вкусове. Азуки вирее навсякъде в Япония и Хокайдо (на
източния бряг), което е най-обширната по прдукция област. По-голяма
част от азукито на Хокайдо се търгува в главните градове на Япония;
в) Поднасяна заедно с кафе и чай, използвана в съдържанието на
сладоледа и сладкарските изделия, захарта е един от основните продукти на борсата в Токио.
Нерафинирана захар се екстрактира или от захарна тръстика (отглеждана в тропичните и субтропичните региони), или от захарно цвекло (което расте в по-студените региони на света). Захарната тръстика
бива смачквана, за да се отдели сока, който по-късно се преработва,
пречиства и клистализира, докато се получи сурова захар. Повечето от
захарта, консумирана в Япония, се получава от захарна тръстика. Япония я внася предимно от Тайланд и Австралия;
г) С усъвършенстване условията за живот и повишаване на стандарта за съществуване се динамизира консумацията на месни и птичи
продукти като месо, яйца, мляко и млечни продукти. Заедно с развиващата се консумация нараства и нуждата от осигуряване на храна за животните. Животинските храни се състоят от царевица и нейни примеси
с други зърнени продукти, но тя обикновено участва в тях с дял 50 %.
Царевицата служи за производство на царевично брашно и нишесте,
глюкозна захар и изомеризирана захар, използавана в подсладители.
Япония разчита на внос от САЩ за почти цялото количество царевица,
която използва;
д) Всяка сладко-горчива и ароматна чаша кафе се прави от кафени зърна, отглеждани в ограничени области на света: между тропика на
Рака и Козирога, в т.нар. „кафеен пояс“. Това кафеено зърно, което ние
познаваме, представлява зърното, което се засява, за да поникне дърво,
наречено „кафеена череша“. Когато то ражда плод, суровите му зърна
наричаме „зелено кафе“. Чрез рафиниране (обработка) плодовете могат
да се измият и подсушат или могат да се оставят да изсъхнат на слънце.
Кафето се класифицира в два основни типа: арабика и робуста.
Арабиката заема 70 % от производството за света (от средно- и южноамериканските страни, Мексико и Гватемала до Бразилия). Робуста също
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заема голям процент от продукцията за света (Централна и Западна Африка и азиатските държави Индонезия и Виетнам). Робуста се използва
за приготвянето на инстантно кафе. 70 % от кафения внос на Япония е
робуста;
е) Соевият продукт се получава, когато се екстрактира мазнината от соевите зърна, а остатъците се загряват и изсушават. Този продукт
представлява нещо като натрошена соя (състои се от двумилиметрови
гранулки). Внася се от САЩ, Бразилия и Аржентина, макар Япония сама да произвежда 80 % от него.
Високите цени на рибата и свързаните с нея продукти в Япония,
както и грижата за човешкото здраве превръщат соевите продукти в
основна съставка на храната за японците, тъй като имат голямо съдържание на протеини.
6. Складови наличности за соев продукт и азуки на Токийската зърнена борса (за края на ноември 2005 г.)
мярка: торби от 60 кг за соевия продукт; торби от 30 кг за азуки
Соев
продукт
Реколта
2004
Реколта
2005
ОБЩО:
Азуки
Реколта
2004
Реколта
2005
ОБЩО:

Последен
месец

Внесени

Изнесени

Торби
на
склад

Неизчистено съдържание

Изчистено
съдържание

57 230

10 185

33 243

34172

20 050

14 122

0
57 230
Последен
месец

16 064
26 249
Внесени

1 841
35 084
Изнесени

14223
48395
Торби
на
склад

12 804
32 854
Неизчистено съдържание

1 419
15 541
Изчистено
съдържание

90 949

12 589

27 747

75791

–

–

0
12 326

16 676
16 676

7 866
13 215

8 810
15787

–
–

–
–

Доставки по марки
 соя – за месец на контракти декември 2005 г. – 29;
 необработена соя – за месец на контракти декември 2005 г. – 117;
 азуки – за месец на контракти декември 2005 г. – 609;
 кафе „Арабика“ идва от: Коста Рика, Салвадор, Гватемала,
Хондурас, Мексико, Никарагуа, Бразилия, Колумбия;
 кафе „Робуста“ идва от: Индонезия, Индия, Тайланд, Виетнам.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Царевица
Начална дата на търгуване: 20.04.1992 г.
Количество за оттъргува100 000 кг
не:
Борсови сесии:
9:00 ч.; 10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:00 ч.; 14:00 ч.; 15:00
ч.
Месеци за контракти:
януари, март, май, юли, септември, ноември
Ценови котировки:
1 йена за 1000 кг
Минимални колебания:
10 йени/1000 кг; 1000 йени за контракт
Последен ден за търгуване: 15-и календарен ден от месеца, предшестващ този
на доставката
Пръв ден на доставка:
първи календарен ден от месеца на доставката
Последен ден на доставка: последен ден от месеца на доставката
Основания за доставка:
реална доставка срещу документи за доставка
Стандартно количество:
№ 3 жълта царевица от САЩ (<15 % влага)
Доставно количество:
№ 2 жълта царевица от САЩ (<15 % влага)
Места на доставка:
Кашима, Чиба, Кавазаки, Йокохама

Соев продукт
Начална дата на търгуване:
Количество за оттъргуване:
Борсови сесии:
Месеци за контракти:
Ценови котировки:
Минимални колебания:
Последен ден за търгуване:
Пръв ден на доставка:
Последен ден на доставка:
Основания за доставка:
Стандартно количество:

Доставно количество:
Места на доставка:
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11.10.2001 г.
50 000 кг
10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:00 ч.; 14:00 ч.
януари, март, май, юли, септември, ноември
1 йена за 1000 кг
10 йени/1000 кг; 500 йени за контракт
10 дни преди последния работен ден на изтичащия
месец за контракти
7 работни дни след последния ден за търгуване
последния работен ден на месеца след месеца на
последния ден за търгуване
реална доставка срещу регистрирано складово
свидетелство
минимум 40 % протеин
максимум 7 % фибри
максимум 13,5 % влага
максимум 6,5 % прах
да отговаря на критериите от стандартните оценки
–

Соя
Начална дата на търгуване:
Количество за оттъргуване:
Борсови сесии:
Месеци за контракти:
Ценови котировки:
Минимални колебания:
Последен ден за търгуване:
Пръв ден на доставка:
Последен ден на доставка:
Основания за доставка:
Стандартно количество:
Доставно количество:
Места на доставка:

01.03.1984 г.
50 000 кг
10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:00 ч.; 14:00 ч.
февруари, април, юни, август, октомври, декември
1 йена за 1000 кг
10 йени/1000 кг; 500 йени за контракт
15-и календарен ден от месеца на доставка
3 работни дни след последния ден за търгуване
последния работен ден от месеца на доставка
реална доставка срещу регистрирано складово
свидетелство
№ 2 жълта соя от САЩ
№ 2 жълта соя от САЩ, Бразилия и Парагвай
Канагава, Чиба, Сайтама, Ибараки

Необработена соя
Начална дата на търгуване:
Количество за оттъргуване:
Борсови сесии:
Месеци за контракти:
Ценови котировки:
Минимални колебания:
Последен ден за търгуване:
Пръв ден на доставка:

18.05.2000 г.
10 000 кг
9:00 ч.; 10:00 ч.; 14:00 ч.; 15:00 ч.
февруари, април, юни, август, октомври, декември
1 йена за 1000 кг
10 йени/1000 кг; 100 йени за контракт
два работни дни преди деня за доставка

един работен ден преди последния работен ден от
месеца за доставка
Последен ден на доставка: последния работен ден от месеца на доставка
Основания за доставка:
реална доставка срещу регистрирано складово
свидетелство
Стандартно количество:
№ 2 жълта соя от Индиана, Охайо, Мичиган – САЩ
Доставно количество:
№ 2 жълта соя от Айова, Илиноис, Уисконсин –
САЩ, Канада, Китай
Места на доставка:
Канагава, Чиба, Сайтама
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Азуки
Начална дата на търгуване:
Количество за оттъргуване:
Борсови сесии:
Месеци за контракти:
Ценови котировки:
Минимални колебания:
Последен ден за търгуване:
Пръв ден на доставка:

10.10.1952 г.
2400 кг (80 торби)
9:00 ч.; 11:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.
6 последващи месеца
1 йена за 1 торба от 30 кг
10 йени/1 торба; 800 йени за контракт
два работни дни преди деня за доставка

работния ден преди последния работен ден на месеца за доставка
Последен ден на доставка: работния ден преди последния работен ден на месеца за доставка
Основания за доставка:
реална доставка срещу регистрирано складово
свидетелство
Стандартно количество:
№ 2 азуки от Хокайдо
Доставно количество:
№ 2 азуки от Хокайдо и Китай
Места на доставка:
Канагава, Чиба, Сайтама

Кафе „Арабика“
Начална дата на търгуване:
Количество за оттъргуване:
Борсови сесии:
Месеци за контракти:
Ценови котировки:
Минимални колебания:
Последен ден за търгуване:
Пръв ден на доставка:
Последен ден на доставка:
Основания за доставка:
Стандартно количество:
Доставно количество:
Места на доставка:
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16.06.1998 г.
3400 кг (50 торби) и 17 250 кг (250 торби)
9:30 ч.; 10:30 ч.; 13:30 ч.; 14:30 ч.; 15:30 ч.
януари, март, май, юли, спетември, ноември
1 йена за торба от 69 кг
10 йени/1 торба; 500 йени за контракт
10 работни дни преди последния работен ден на
месеца за доставка
5 работни дни след последния ден за търгуване
5 работни дни след последния ден за търгуване
реална доставка срещу регистрирано складово
свидетелство
Мексико (prime washed), Гватемала (extra prime
washed), Салвадор, КостаРика, Хондурас, Колумбия
Мексико (prime washed), Гватемала (extra prime
washed), Салвадор, КостаРика, Хондурас, Колумбия
Йокохама, Нагоя, Кобе

Нерафинирана захар
Начална дата на търгуване:
Количество за оттъргуване:
Борсови сесии:
Месеци за контракти:
Ценови котировки:
Минимални колебания:
Последен ден за търгуване:
Пръв ден на доставка:

07.05.1952 г.
50 000 кг

9:45 ч.; 10:45 ч.; 13:45 ч.; 14:45 ч.; 15:45 ч.
януари, март, май, юли, септември, ноември
1 йена за 1000 кг
10 йени/1000 кг; 500 йени за контракт
последния работен ден 2 месеца преди месеца на
доставка
15-и календарен ден от предходния месец на месеца
на доставка
Последен ден на доставка: последния ден на месеца за доставка
Основания за доставка:
реална доставка срещу документи за доставка
Стандартно количество:
Австралия, Бразилия, Куба, Фиджи, Филипини,
Коста Рика, Южна Африка, Тайланд
Доставно количество:
Австралия, Бразилия, Куба, Фиджи, Филипини,
Коста Рика, Южна Африка, Тайланд
Места на доставка:
Йокохама, Нагоя, Осака, Уно, Чиба
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BEST: БЪЛГАРСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ
ЗА Е+ОБУЧЕНИЕ1
доц. дмн Георги Тотков, Димитър Денев
Пловдивски университет „П. Хилендарски“
BEST: THE BULGARIAN EDUCATIONAL SITE
FOR E+LEARNING
Assoc. Prof. DSc. George Totkov, Daniel Denev
Abstract: The paper presents a project for e-learning environment
combining the advantages of the three systems – Moodle, LAMS and PeU.
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1. Въведение
Голяма част от съвременните софтуерни средства и технологии в
областта на електронното обучение (е-обучение) могат да се характеризират като предметно зависими (предназначени за определени области
и потребители) и педагогически неутрални (не поддържат и не осигуряват каквито и да методически стратегии, и по-специално – не определят начини за интерпретиране на учебно съдържание и цели в зависимост от други условия).
В основата на е-обучение в широк диапазон от предметни области (ПО) и с възможности за прилагане на различни педагогически стратегии (условно обозначавано е+обучение), според нас, е необходимо да
се постави адекватен модел на процеса на обучение. При този подход
електронен курс се моделира не само с учебно съдържание (материали),
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но и с учебни дейности (изпитване, консултации, форуми, и т.н.), и инструменти (необходими на преподавателя и обучавания) в процеса на
обучение.
Основни предимства на подхода, свързан с моделиране на учебния процес в среда за електронно обучение (СеО), са: работа в термини,
присъщи на обучението; възможност за планиране, контролиране и управление на учебния процес; създаване и многократно използване на
шаблони (структури от учебни дейности); реализация на педагогически
подходи, и т.н. (виж напр. проекти Moodle, PeU, LAMS, PALO [15],
EML [3, 5, 11]).
Moodle [1, 12] е среда за управление на учебни курсове, потребители и учебни материали. В нея се създават и поддържат виртуални мини-общества, целта на които е активно участие на членовете при усвояване на нови понятия и споделяне на придобит опит. Moodle е обектноориентирана среда за е-обучение с дружелюбен и интуитивен потребителски интерфейс, който улеснява създаване на учебни курсове, управление на потребители и учебно съдържание. Moodle е добра алтернатива
на комерсиалните СеО, тъй като е отворена Web-базирана система с
модулна архитектура, което позволява добавяне на нови модули, разработени от потребителите. Основен педагогически подход при изграждане на системата е социалният конструктивизъм, според който учебният процес е по-ефективен, когато в него се създават нещата, които
трябва да се изучат или обяснят. Обучаваните се разглеждат като активни участници в процеса на усвояване на нови знания. Учебният процес
се базира на представяне на нови понятия, които обучаваните усвояват
като анализират, търсят аналогии с други понятия (усвоени преди това),
работят заедно в екип, обменят мнения и опит с помощта на електронни
комуникации, и т.н.
PeU 2.0 [17, 19] притежава характеристики, които я различават от
други СеО: начин на представяне на учебен курс (като нелинейна структура от учебни материали и управляващи въздействия), предметни области (на базата на понятия и връзки между тях), описание на учебни
материали (в интегрирана база данни), и др. Структурата и съдържанието на учебните курсове се моделират посредством граф с възли обучаващи ресурси (лекции, задания или логически комбинации от тях) и
контролни точки, а ребрата на графа – логически връзки от тип ‘предшественик_на’. В процеса на разработване, създаване и редактиране на
учебния курс се използва визуален редактор на графа на учебния процес. Учебният процес се базира на понятийния подход. Понятията могат
да бъдат представяни от различни гледни точки, наричани ‘слоеве’.
Примери за слоеве са въвеждане на понятие, дефиниция, пример, кла101

сификация, сравнение, и т.н. Всяко понятие, а следователно и учебен
материал, свързан с него, притежава свои характеристики, наречени
‘ресурси’. Примери за ресурси са: степен на усвояване на дадено понятие, време за създаване на необходимия ресурс, цена на ресурса, и т.н.
LAMS [2, 7, 10] е среда за моделиране на учебен процес, с помощта на която се създават, стартират и управляват редици от учебни
дейности. Притежава необходимата функционалност за управление на
процесите в йерархии от образователни институции и организации.
LAMS и PeU са представители на ново поколение среди за моделиране на учебен процес като потокова структура. Двете системи
моделират широк диапазон учебни дейности и предлагат няколко уникални подхода – структуриране на редицата дейности, необходими за
усвояване на дадено понятие (например структурирани чатове при
LAMS, контролни точки за провеждане на електронни тестове при PeU и
LAMS, контролни структури при PeU и др.). Пропускайки тук детайлния
сравнителен анализ между LAMS и PeU, ще посочим само функционални възможности, които са реализирани и в двете системи или само в
една от тях:
А) В LAMS и PeU: модели на процеса на обучение, управление
на обучението с различни интерпретации (в зависимост от потребителя)
на един и същи модел и др.;
Б) В LAMS, но не и в PeU: отворен код, възможност за включване на учебни дейности от тип комуникация (Чат, Форум и др.) в редица
от дейности, поддържане на няколко вида седмични разписания; ‘изчистен’ дизайн и дружелюбен интерфейс, базирани на обща концепция и
правила, и др.;
В) В PeU, но не и в LAMS: нелинейни структури на учебeн курс
(вкл. на учебни материали) с използване на логически и управляващи
конструкции (and, or, case, while, и т.н.), и като следствие – адаптивност
към обучаваните; обучение, базирано на понятия (вкл. с генериране на
план за обучение по зададена мрежа от понятия в PeU 1.0); мощна тестова система, основана и на педагогически изисквания; разгърната типология на потребителите (автор, преподавател, обучаван, администратор, гост, и др.); административна подсистема (вкл. за управление на
учебния процес за групи с различни учебни програми), и др.
Естествен е въпросът възможно ли е създаване на система, която
обединява достойнствата на системите Moodle, LAMS и PeU. Настоящата работа е посветена на отговора на този въпрос. Представя се проект
на СеО, условно наричана BEST2, с който се реализира концепция за
2
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е+обучение. Експериментите с бета-версия3 на BEST, реализирана на
базата на трите системи, са окуражаващи, и потвърждават правилността
на проектните решения.
2. Проектът BEST
Основна цел, която е следствие от възприетия нов подход при
проектиране и създаване на СеО, e инвариантност по отношение на областта на приложение – изучавана предметна област (ПО), учебни
дейности, форма и начин на провеждане на обучението, образователни
потребности на обучаваните, методи на преподаване и учене, и т.н. Средата трябва да осигурява поддръжка през целия жизнен цикъл на виртуалния процес на обучение – от дефиниране на целите на обучение, конструиране на електронни курсове и виртуални общества за познание чрез
споделен опит и комуникация, съпроводени с редици от учебни дейности (учене, тестване, изпитване, консултиране, работа в екип, и др.), до
оценяване на резултатите и качеството на преподаване, усвояване и работа в екип.
Учебното съдържание и съответните (на практика статични)
електронни материали са само елементи от сложния процес на виртуално обучение, който се характеризира с динамика и вариативност, адаптиране към конкретния обучаван, асинхронно или синхронно включване/изключване на потребители, субективност и обективност на процедурите за оценяване и приключване, и др. По принцип, виртуалният
учебен обект може изобщо да не е свързан с учебно съдържание, а да се
състои само от виртуални учебни дейности (напр. комуникация между
обучавани и консултанти, обсъждане във форум, и т.н.). Моделирането
на процеса на обучение (вкл. на участващите субекти и обекти), и интерпретирането от различни гледни точки (напр. на преподавател, обучаван, гост, и т.н.) е съществена разлика между новия подход и предишни разработки. Така например, оценяването на прогреса на обучавания,
разглеждано като събитие (резултат на виртуалното обучение), може да
промени следващото развитие, като го адаптира към потребностите на
съответния обучаван. Философията на новия подход, накратко, се състои в следното: ученето не се състои само в консумиране на учебно съдържание; обучаеми, които не проявяват активност в процеса на обучение, едва ли научават добре каквото и да е; следователно, адекватното
моделиране на процеса в СеО, в цялата му пълнота и многообразие, е
решаващо за успеха на електронното обучение.
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Примери за елементи и модели, които се предполага да бъдат
използвани при реализацията на проектираната система BEST: метаданни и онтология за представяне на знания в предметна област (ПО);
модел на процес на обучение за изучавана ПО, включващ модели на
учебни дейности, учебни материали, обучавани, преподаватели и др.;
интелигентна поддръжка на процеса на създаване на учебни материали
и тестове (вкл. мултимедийни филтри, автоматизирана лингвистична
обработка на термини, генериране на тестови задачи, и др.); коопериране при поддръжка на ученето и преподаването, и др. В допълнение ще
бъдат създадени модули за: генериране на учебни курсове (по зададена
цел на обучението, ПО в термините на изучавани понятия, модел на
обучавания, и учебни ресурси в интегрирана БД и интернет); Webпредставяне на учебни курсове; конвертиране в стандартни формати,
подходящи за пренасяне в други СеО и върху електронни книги (вкл.
автономно автоматично създаване и доставяне, както и за импортиране/експортиране от други СеО); допълнителна информация (многоезични речници, тълковни речници с понятийно филтриране и ‘привързване’
към термини от електронните учебни материали); връзки с виртуални
библиотеки и други електронни ресурси; подпомагане на работата на
обучавани и преподаватели в процеса на обучение (софтуерни инструменти за съставяне и решаване на математически задачи, писане на домашни работи, конструиране на тестове, и др.).
Основни функционални характеристики на BEST:
• моделиране на процеси на обучение в различни ПО, съдържащи широк спектър от учебни дейности и участващи в тях субекти;
• администриране и интерпретиране на създадените модели, и
едновременно (паралелно) динамично поддържане на виртуално обучение за множество потребители (обучавани, преподаватели, администратори, обучавани със специфични образователни потребности и др.);
• поддържане на динамично виртуално взаимодействие между
субектите и ресурсите на системата, осигурявано от модел на съответния процес на обучение и интегрирана БД;
• виртуална комуникация чрез дейности и събития, свързани с
учебно съдържание (синхронен обмен на информация, съвместна работа
по усвояване на понятия, и т.н. в зависимост от динамичния модел на
обучаемия) и с използване на различни технологии и средства (форуми,
е-съобщения, видеоконфериране и т.н.);
• прилагане на различни педагогически стратегии за обучение (в
зависимост от специфичните потребителски нужди, с възможности за
автоматично адаптиране на стратегиите на базата на модел на оценяване
104

на знанията и уменията на обучавания – преди и след провеждане на
съответна учебна дейност), и др.
В частност обучаваните биха могли сами да избират множеството
от теми (разположени в съответната онтология на ПО), да получават еобучение във форма и със съдържание, подходящо за тях, да се групират по сходни образователни потребности или за съвместна работа в
група/и и т.н.
Разглежданият подход променя традиционните представи за eобучение, в центъра на което са учебните обекти (напр. материали)
и/или субекти (напр. обучавани) към концепция за обучение, представено чрез дейности, съставящи процеса на обучение, и разглеждан като
процес на управление, базиран на предварително планирани или динамично възникващи редици от събития. Специфичният модел на процес
на управление включва потокова структура на учебните дейности (с
възможности за разклоняване, вкл. и за субективен избор), ресурси за
организация и провеждане на учебните дейности, средства за управление и контрол (вкл. оценяване на критични за процеса събития, етапи и
постижения на субектите на процеса), и т.н. В модела е възможно резултати от провеждане на учебна дейност да определят следващо развитие на процеса, например да доведат до динамично възникващи учебни
сценарии, вкл. с адаптиране към конкретния обучаван и автоматизирано
генериране на шаблони на редици от виртуални учебни дейности.
Друг съществен елемент (модул) на новата концепция за СеО, реализирана в BEST е възможността за моделиране на методиката на
обучение чрез широк спектър от учебни дейности, включвани в модела
на процеса на обучение, и чрез интерпретиране и оценяване на резултатите от тяхното протичане като редици от събития, които могат да оказват влияние на виртуалния процес. В крайния случай – обучение без
компютър, BEST може да се използва като система за управление на
обучението (аналог на системи за управление на проекти като MicroSoft
Project).
3. Модел и елементи на процеса на обучение
В основата на BEST е идеята за концептуално моделиране на
обучението и изучаваните предметни области като множество от групи
субекти, обекти, дейности и релации между тях, и компютърна реализация под формата на конкретни процеси и редици от събития, използващи интегрирана база от данни (БД) и хранилище за споделени обучаващи обекти и инструменти за тяхното автоматизирано генериране.
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3.1. Дейности, процеси и събития в процеса на обучение
Физически модел на провеждана учебна дейност е компютърен
процес, който се активира само при наличие на определени предусловия
(логически, времеви, предистория, характеристики на други елементи
на процеса, и т.н.) и може да бъде осъществен (или не) с различни резултати (изходи) за участващите субекти. Дейностите (съответно процесите) могат да се създават (вкл. и динамично), видоизменят или прекъсват (временно или завинаги), да са независими, да предполагат, следват
или предизвикват състояния на други процеси, субекти и обекти и т.н.
Един процес в BEST може да не е стартирал, да е в етап на изчакване на определено събитие (резултат на друг процес), да е забранен
за протичане и да възниква динамично. Редици от процеси могат да бъдат експортирани за повторно използване в друг виртуален курс (процес
на обучение), да се оформят като шаблон, да бъдат съхранявани в общо
(споделено) хранилище, и т.н.
В Таблица 1 са дадени примери за елементи на процеса на обучение – субекти, обекти и дейности.
Таблица 1. Елементи на процеса на обучение
Елементи
Субекти

Обекти

Дейности

Примери
обучаван, преподавател, автор, консултант, администратор,
оценител, групи
учебна програма, обучаваща редица, обучаващ обект,
SCORM/IMS пакет, учебен курс, учебен ресурс (текст, Webстраница, връзка към файл/URL, преглед на директория, развърнат IMS пакет, библиотечен ресурс), урок, речников запис,
семинар, виртуална среща, анкета, журнал, задание, диалог,
съобщение
избиране на програма и курс, учене, преподаване, съветване,
контролиране, изпитване, самообучение, самооценяване, комуникация, записване на обучаеми и формиране на групи, заявяване създаване на курс, създаване на обучаващи редици, генериране на обучаващи обекти, ползване на библиотека, справки,
администриране, създаване, редактиране и публикуване на
учебни материали

В Таблица 2 са представени примери на учебни дейности, в които
участват не повече от два субекта на обучението. В процеса на обучение
са възможни и дейности, в които участват повече от два субекта, например работа в екип, форум, групова консултация и др.
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Таблица 2. Субекти и дейности в обучението
Субект 1
обучаем
обучаем
–

Субект 2
обучаем
–
преподавател

обучаем

преподавател

обучаем

администратор

преподавател

администратор

преподавател
автор

автор
администратор

Примери (дейности)
комуникация
учене
оценяване
преподаване, учене, консултиране, контролиране, изпитване, комуникация, участие/ръководене на форум, участие в срещи
„лице в лице“
регистриране, комуникация, искане/ изпращане на справки, организиране на група
регистриране, справка, назначаване на
преподавател за група обучавани
комуникация
регистриране, комуникация, справки

Всяко събитие е резултат от протичане на определен процес в
BEST и като такъв е компютърен модел на резултат от съответна
дейност. Пример за събитие, свързано с учебна дейност ‘четене на учебен материал от дисплей’ е ‘визуализация на файл tema1.1.pdf’. Ще отбележим, че невинаги събитието в BEST е адекватен модел на дейността; в горния случай например ‘визуализиране’ не означава непременно и
‘реално прочитане на електронния материал от обучавания’.
Пример. Дейност от тип ‘контролно упражнение с оценяване’
може да се реализира в система BEST с процес, следващ определен
‘компютърен’ сценарий за реални обекти и субекти на обучението, например ‘провеждане на контролно упражнение, състоящо се от задачи
A1.1, S3.3, Z1.2, за група обучаеми G1.1, от преподавател А. Иванов в
периода 24.2.2006–28.2.2006’. Дори и в този елементарен пример могат
да се изтъкнат важни предимства, които предлага методиката за моделиране на процеса на обучение в BEST. Така например един и същи
модел може да се използва в различни форми на обучение. В случай на
е-обучение съгласно създадения модел и сценарий система BEST ще
осигури (след 24.2.2006 г.) интернет достъп на всеки обучаван от административна група G1.1 до условията на задачи A1.1, S3.3, Z1.2 и ще
проследи решаването да приключи до 28.2.2006 г.; от своя страна преподавателят А. Иванов, веднага след като някой обучаван приключи
работата по заданието, ще получава възможност (вкл. с автоматично
известяване) да разглежда и оценява съответното решение (on-line чрез
BEST). Предвижда се на преподавателите да се предостави възможност
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за създаване на прецизни и гъвкави скали за автоматично и автоматизирано оценяване на обучаемите. Адаптивните електронни тестове ще се
създават по спецификацията IMS QTI.
Въвежда се типизация на действията (процесите) и се предлагат
средства за тяхното структурно и логическо моделиране. Различаваме
елементарни и съставни учебни дейности. Списъкът от елементарни
учебни дейности (аналогия с вградените типове в езиците за програмиране) е специфичен за конкретната версия на BEST. Примери за различни типове елементарни дейности са: изучаване на учебен материал (обикновено под формата на сетивно възприемане в определена медия – четене от книга, четене от дисплей, слушане от...), решаване на
тестова задача, оценяване на решение на тестова задача, изпращане на
SMS съобщение и др. Съставните дейности се моделират чрез други
дейности (аналогия със съставните типове в ЕП), например ‘регистриране’ е съставна дейност, която може да се представи чрез дейности
‘заявка за записване’ и ‘регистрация на заявката’, които протичат в определена логическа последователност и се осъществява при определени
условия.
Създаването и обработването на дейности от потребители на системата е аналогично на привичната работа с файлове от различен тип.
Дейностите се ‘съхраняват’ в папки, които се организират от потребителя по стандартния начин като дървовидни структури. Всяка конкретна
дейност може да бъде копирана и премествана (в друга папка), преименувана, изтривана и т.н. Създаването и редактирането на всеки тип елементарна учебна дейност става с помощта на специално създавано приложение (аналогия на редактор за определен тип файлове). Активирането на действие означава стартиране на процес в системата, който се обработва в зависимост от типа и желанието на предизвикалия го субект.
Така например преподавател може да стартира процес на обучение по
дадена дисциплина в различни режими: за преглед (от гледна точка на
обучаван) с цел следваща редакция; начало на виртуално обучение с
конкретна група обучавани; за внасяне на промени във вече започнал
процес; за включване в дейности, изискващи неговото лично участие
(например при оценяване, участие във форуми, консултации, и др.) и
т.н. Системата ще притежава и подсистема за известяване при динамично възникване на процеси.
Редактирането на учебна дейност – модел на обучение по дадена
дисциплина се извършва с помощта на визуален редактор (аналогично
на демонстрираното в PeU 2.0 и LAMS). Резултатите и ефектите, получавани при динамичното протичане на съответния процес на обучение в
BEST зависят от спецификата и индивидуалността на участващите су108

бекти. За различни категории субекти, интерпретацията на един и същи
модел на учебния процес също е различна.
3.2. Изучавана предметна област
Обучението в дадена ПО се базира на изучаване на понятия и
релации, които съществуват между тях. Разглеждайки всяка релация
като специфично понятие за съответната ПО, по-нататък без ограничение на общността може да смятаме, че понятията са основни обекти за
изучаване. За представяне на логическата връзка между понятията (от
методическа гледна точка) най-често се използва отношение is_before
(предшественик_на) – преди изучаване на дадено понятие е важно да се
укаже кои други понятия трябва вече да са усвоени. BEST използва поусложнена схема, според която преди да се пристъпи към разглеждане
или усвояване (в съответна степен) на друго понятие, е необходимо да
се посочат не само логически предшестващите понятия, но и необходимата степен на усвояване на всяко едно от тях. При динамично възникване на сценарий от типа ‘липсващ предшественик’ системата автоматично генерира заявка за неговото създаване.
Понятията в ПО се представят чрез учебни материали и редици
от учебни дейности. Учебните материали са два вида – информационни единици (за придобиване на знания и умения) и оценъчни единици
(задачи или тестове за оценяване и самооценяване). Всеки учебен материал разглежда едно или няколко понятия от ИПО. Освен информационни и оценъчни единици, тясно свързани с ИПО, обучаваните използват допълнителни информационни ресурси (най-често библиотечни) и
инструменти (софтуерни средства, лабораторни постановки, симулатори, и др.). Учебните и библиотечните материали се представят в различни форми – текст, аудио, видео, мултимедия и интегрирани пакети
от тях [8, 9, 16].
В основата на BEST се поставя модел за планиране и провеждане на обучение на базата на понятия. Понятията могат да бъдат
усвоени в съответна степен4. Ще отбележим условността на степента на
усвояване на дадено понятие в зависимост от категорията обучавани (възраст, пол – например при оценяване на физически показатели за
сила и скорост, опит, и т.н.). Знанията и уменията на всеки обучаван в
даден момент се моделират чрез множество от двойки (понятие, степен
на усвояване). В процеса на обучение множеството динамично се променя в зависимост от съдържанието и резултатите на учебните дейнос4
В обучението се използват различни скали за оценяване. Широко разпространена в България е 6-степенната скала. Потребителите на BEST ще имат възможност да създават
собствени скали за оценяване.
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ти, в които участва обучавания (четене на учебни материали, участие
във форуми, успех при решаване на тестови въпроси и задачи, и др.). За
поддържане на модела на знания е необходимо всяка учебна дейност в
ВEST да се свързва с промяна в степента на усвояване на понятия.
Минималното равнище на знанията (предусловие), които трябва
да притежава обучавания преди изпълнение на конкретна учебна
дейност (например изучаване на съответен учебен материал) се моделира с множество от двойки <понятие, степен> на усвояване). Динамичната промяна в знанията след изпълнение на конкретна учебна дейност
(резултат) се представя с множество от двойки <понятие, изменение в
степен на усвояване>. Освен с предусловие и резултат учебната дейност
се характеризира и с т.нар. ресурсни ограничения [13, 17] – множество
от двойки <ресурс, стойност>, представящи условията за осъществяване
на дейността. Примери за ресурси са сложност, време, цена и др. Следователно моделът на всяка учебна дейност съдържа предусловие, резултат и ресурсни ограничения. Освен предусловие, резултат и ресурсни
ограничения моделът на учебна дейност в BEST може да съдържа и
други елементи.
Пример. Модел на учебна дейност ‘изучаване на учебен материал’ в BEST
В случая спецификата на дейността се заключава в понятията,
които се усвояват след изучаване на съдържанието на учебния материал. Изучаваните понятия могат да бъдат представени в учебния материал от различни гледни точки (методически разрези), наречени слоеве
[13, 17]. Примери за различни слоеве при представяне на понятие в учебен материал са: въвеждане, определение, пример, класификация, сравнение, приложение и др. Слоевете се използват за методически обоснован подбор на учебни материали, подходящи за изучаване на дадено
понятие. Всеки учебен материал се характеризира със съдържание,
представено с множество от двойки <понятие, слой>. В крайна сметка
моделът съдържа 4 (четири) елемента – предусловие, съдържание, ресурсни ограничения и резултат (след-условие).
4. За реализацията
Планира се BEST да позволява не само създаване на модели на
учебни процеси, но и развръщане в LAMS редици на SCORM/IMSпакети с учебно съдържание [8, 16]. BEST ще включва модули за: управление на йерархии от образователни институции и потребители; доставяне на учебно съдържание (под формата на пакети учебни дейности,
предназначени за обучаемите); проследяване на активността на обуча110

ваните; контролни точки за проверка на степента на усвояване на понятия и др.
Едно от най-важните следствия на иновативния подход, възприет
при проектиране и създаване на BEST, е възможността за мултиплициране – модифициране и/или замяна на учебни дейности в структурата на
вече създаден курс при моделиране на обучение (по друга учебна дисциплина и за нови обучавани); при това структурата (шаблон от структурирани LAMS-редици) остава непроменена. BEST ще позволява и
експортиране на редици от учебни дейности, автоматично генериране
на съответни шаблони на базата на възникнали сценарии в процеса на
обучение и др.
В бета-версията на BEST LAMS се използва в два варианта – от
една страна, може да представя формат на курс, от друга страна, може
да играе роля на учебна дейност в рамките на курс. Когато преподавател
желае да използва повече учебни редици в даден курс, той стартира
LAMS формат на курса. По този начин LAMS заема по-голямата част от
екрана на BEST. При използване на LAMS като формат на курс са достъпни и останалите учебни дейности и инструменти (фиг. 1.).
Когато преподавател желае да използва само няколко LAMS
учебни редици в BEST курс, той би могъл да ‘вмъкне’ LAMS като вид
учебна дейност. BEST и LAMS се интегрират чрез добавяне на LAMSдейност и LAMS формат в BEST (т.е. на PHP модулите), а също така и с
добавяне на една или повече web-услуги в LAMS. Двете системи взаимодействат посредством комбинация от URL адреси и web-услуги, което не представлява претрупан списък от взаимодействия.
На фигура 2., 3. и 4. са представени5 начини за взаимодействие
между BEST и LAMS.

5

За спецификация е използван език UML [6, 19] за визуално моделиране на сценарии и
процеси на взаимодействие човек–компютър.
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Фигура 1. Формат на LAMS-BEST курс в режим „Преглеждане от студент“.

Фигура 2. Обща схема на взаимодействие BEST–LAMS.
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Фигура 3. Студент участва в LAMS учебна дейност.
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Фигура 4. Преподавател участва в LAMS учебна дейност.
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ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА
НА ВИРТУАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
доц. д-р Атанас Ташев, Кирил Филипов
Колеж по икономика и администрация – град Пловдив
INFORMATION BASE FOR VIRTUAL ENTERPRICE
Assoc. Prof. Atanas Tashev, Kiril Filipov
Abstract: This paper introduces RosettaNet and the benefits it brings
to business-to-business (B2B) trading partners. We will start by looking at
history of RosettaNet, the business processes it deals with, and how it fits in
with other B2B integration initiatives. We will examine RosettaNet's specification structure, usage scenarios, and design patterns for implementing RosettaNet solutions.
Key words: B2B, Partner Interface Processes, Web Services,
Implementation Framework, Management, XML.
1. История на RossetaNet
Името на RossetaNet произлиза от камъка Rosseta. Черната базалтова плоча е открита от войник от армията на Наполеон през 1799 в
Египет. Датира от 196 г. пр.н.е. и върху плочата има вписано съобщение. Преводът на надписа не е толкова важен, колкото факта, че е написан на три различни езика. Също като камъка Rosseta, RossetaNet иска
да „счупи“ езиковите бариери и да остане в историята.
2. Какво е RossetaNet?
Трите важни опции, описващи RossetaNet, са:
• бизнес протокол, осъществяващ електронна търговия посредством интернет;
• общност, обединяваща вече създадени стандарти;
• консорциум от известни фирми и корпорации.
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Консорциумът е изграден от четири подгрупи:
9 Компании за електронни компоненти (ЕК): IBM, Intel, Cisco
Systems, Arrow Electronics, Avnet, AVX, Motorola, NEC, Nokia, Philips,
Samsung, Sony, Toshiba;
9 Компании за информационни технологии (ИТ): HP (Hewlett
Packard), Sony, Sun Microsystems, Federal Express, Trilogy, GSA, Solectron;
9 Компании произвеждащи полупроводникови елементи
(ПЕ): Agere Systems, JSR, UMC, Texas Instruments, Agilent Technologies,
ASE, SPIL, Infineon Technologies, SHE, TSMC, TEL, Air Products and
Chemicals;
9 Консултантски компании (КК): Drake Certivo, Commerce
Route, EDS, Microsoft, Oracle, Fujitsu Limited, Viacore, IONA Technologies, SAP, TIBCO software, Mentor Graphics.
Общността е изградена от повече от 400 компании имащи за идея
за разработват бизнес протокол за отворена1 електронна търговия. Върху този стандарт работят най-добрите специалисти от сферите на информационните технологии и икономическата сфера. Бизнес протоколът позволява действие в реално време, интернет базиран е, покрива сто
процента от B2B процесите и XML основата му го прави глобален. За
разлика от ebXML, който е стандарт с хоризонтална B2B структура и не
е специфициран за отделни сектори на индустрията, RossetaNet е стандарт с вертикална структура и фокусира нуждите на точно определени
сектори (например производители на електронни компоненти) като
предлага верижна автоматизация и оптимизация на процесите.
Много от световноизвестните организации отбелязват предимствата на Web service2 при осъществяване на бизнес процесите. Бизнес
процесите са съставени от поредица стъпки при изпълнението на бизнес
целите. RosettaNet Implementation Framework (RNIF) описва частни
процеси като бизнес процеси и по този начин могат да се превърнат в
публични бизнес процеси. Като пример може да се опише един обикновен бизнес процес – „Търсене на пазарна цена“:
1) Клиентът изпраща съобщение на доставчик за желана цена.
2) Доставчикът проверява възможността за постигане на желаната от клиента цена и ако това е възможно той изпраща съобщение на
клиента.
3) Ако доставчикът не може да отговори на изискванията на клиента за посочената пазарна цена, може да обяви като публичен бизнес
процес заявката.

1
2

Общ стандарт, позволяващ B2B процеси.
Уебуслуги.
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4) Като финал някой от доставчиците връща съобщение на клиента със съгласие за исканата цена.
От този пример става ясно, че търсенето на доставчик отговарящ
на изискването на клиента е невидимо за него (клиента). Тази част от
процеса е частна. Типично е различните организации и компании или
фирми да имат собствени решения на този проблем. Те обикновено използват JAVA, CORBA, Web services или комбинация от подобни технологии. Но, ако първата стъпка (когато клиентът търси определена
цена) е публичен процес без ясно дефиниран контакт към определен
доставчик, ще възникне проблем. Всеки от доставчиците партньори в
един момент ще иска сделка. Частните бизнес процеси могат да бъдат
осъществени с всяка подходяща технология, включително и Web
services, но ще има смисъл да се осигури публичният процес чрез
RossetaNet, като се стандартизират бизнес комуникациите между партниращите си търговци. При използването на тези стандартизирани процеси се намаляват разходите и времето за отговор на клиентските запитвания.
3. RossetaNet стандарти
RossetaNet стандартите предлагат сериозни решения за стандартизация на електронната търговия. Те са разработени от партниращи си
световноизвестни организации за високи технологии.
Стандартите покриват следните области:
А) Partner Interface Processes3;
Б) The RosettaNet Implementation Framework4;
В) RosettaNet Business and Technical Dictionaries5.

3

Интерфейс за процеси на партниращите търговци.
Структура за изпълнение на B2B процеси.
5
Бизнес и технически речници.
4
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А) Partner Interface Processes (PIPs)
Резултат са на интезно проучване на бизнес процесите на всяко
ниво по търговската верига. Те са поредица от общ стандартизиращ
процес, който може да служи като основа на реално B2B равенство.
PIPs цели да специфицира бизнес процесите до определена структура,
да даде подходящ формат на документацията, съдържаща всички
дейности и действия на всеки един от партньорите. RossetaNet разделя
цялата електронна търговия, специфицирана от PIPs, на седем групи
бизнес процеси, наречени „клъстери“, плюс осми клъстер, който се
използва за административни цели. Те са:
I гр. RossetaNet Support: Осигурява административна функционалност.
II гр. Partner Product and Service Review: Позволява събиране
на информация, поддържане, дистрибуция на търговски профили и описание на информация за продукта.
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III гр. Product Information: позволява разпространение и периодично обновяване на информацията, включително промяна на статута
на продукта и пълна техническа характеристика.
IV гр. Order Management: поддържа законова управленска постановка, от цена на продукта, доставка, рапорт за състояние, до видове
плащания и финал на сделки.
V гр. Inventory Management: позволява управленска инвентаризация, включително сътрудничество, снабдяване с нови стоки, защита
на нивото на цената и разпределение на задържащи се продукти.
VI гр. Marketing Information Management: позволява съобщаване на маркетингова информация, планирани кампании и водеща (основна) информация.
VII гр. Service and Support: Осигурява рапорт след приключване
на сделки, гаранционна поддръжка и способност за управление на активи.
VIII гр. Manufacturing: позволява промяна на дизайн, конфигурация, качество и информация за поддръжка на среда за „виртуално
производство“.
Всеки клъстер се състои от два или повече сегмента. Сегментите
са функционално свързани групи. Например клъстер 3 съдържа сегменти за управление на пазарна цена и ред за най-добра дистрибуция и
транспортиране.
CLUSTER 3: Order Management
Segment A: Quote and Order Entry
PIP 3A1: Request Quote
Activity: Request Quote
Action: Quote Request Action
Action: Quote Confirmation
Segment B: Transportation and Distribution
Segment C: Returns and Finance
Segment D: Product Configuration
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Фиг. 1. PIP диаграма за бизнес съобщения.

PIP – може да бъде описан като система към система XML базирани диалози. Всяка негова спецификация се състои от три главни части:
1) Business Operation View (BOV) – осигурява прихващане на
семантично съдържание в потока от информация.
2) Functional Service View (FSV) – произхожда от (BOV) и описва взаимодействието между мрежовите компоненти по време на изпълнението на PIP.
3) Implementation Framework View (IFV) – осъществява комуникацията между RosettaNet services и RosettaNet Implementation
Framework. Комуникацията изисква специален протокол като SSL и
електронен подпис.
Б) The RosettaNet Implementation Framework (RNIF)
RosettaNet Implementation Framework е създадена да подпомага
системата за електронна търговия. RNIF описва криптирането и автентикацията, поддържа правилното разпределяне на съобщения от клиенти към доставчици и обратно. Трансфера на съобщения е специфициран
от протоколите HTTP и SMTP.
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Фиг. 2. Мрежови протоколи,
използвани от RossetaNet за изпращане на бизнес съобщения.

В) The RosettaNet Business Message
Съобщенията са основата на взаимодействие между RossetaNet и
PIP (сигнално и съобщение за изпълнение) както и електронните подписи, различни текстове и прикачени файлове. Фиг. 3 описва различните части на едно RossetaNet съобщение.
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Фиг. 3.

Ето кратък пример за част от бизнес съобщение:
</PartnerIdentification>
</messageReceiverIdentification>
<messageSenderIdentification>
<PartnerIdentification>
<GlobalBusinessIdentifier>880123456</GlobalBusinessIdentifier>
<locationID>
<Value>Hong Kong</Value>
</locationID>
</PartnerIdentification>
</messageSenderIdentification>
<messageTrackingID>
<InstanceIdentifier>083084</InstanceIdentifier>
</messageTrackingID>
</DeliveryHeader>
RosettaNet Dictionaries
Един от основните проблеми на B2B процесите е използването на
различна терминология от различните организации, фирми, корпорации.
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Това предизвиква объркване при изпълнението на различните електронни сделки. За да разреши този проблем RossetaNet осигурява общ речник за провеждане на електронна търговия. RosettaNet Business
Dictionary (RNBD) обозначава термините при провеждане на комуникация между различните представители на бизнес процесите.
RosettaNet Technical Dictionary (RNTD) описва терминология за продукти и услуги, както и техните специфични характеристики. Като пример ето как изглежда описание на копирна машина:
<class id="RNIC021“ propDefs="RNIS001 RNIS043 RNS-XJA001">
<identifiers>
<code>RNIC021</code>
<majRev>001</majRev>
<date.def>2000-12-05</date.def>
</identifiers>
<names>
<preferred.name>COPIER</preferred.name>
</names>
<definition.short>A machine used to make photographic copies of
pages.</definition.short>
<app.specific name="industry.domains">IT</app.specific>
</class>
Copyright © 1997 IEC, Geneva, Switzerland.www.iec.ch.
4. Сигурност на RossetaNet
Вече беше отбелязано използването на SSl и електронни подписи
за сигурност в системата на бизнес процесите. Преди да се извърши
трансфера на едно съобщение, част от него, която подлежи на атаки се
криптира. Използва се и протокола SHTTP, който обикновено ни е познат от интернет банкирането.
Модулният маршрутизатор за достъп Cisco 1751 е идеално решение за развитието и интегрирането на институции е-услугите. Той поддържа е-услуги характеристики като виртуални частни мрежи, сигурен
интернет, интранет и екстранет достъп с възможности за защитна стена,
широколентов DSL и интегриране на широка гама от услуги за
глас/видео/данни и факс. Cisco 1751 предлага:
а) Гъвкавост при посрещане на изменящите се изисквания на
потребителя; Модули за индивидуално конфигуриране на системата за
посрещане на специфичните нужди на потребителя;
б) Защита на инвестициите благодарение на капацитета за поддръжка на нови WAN интерфейси като широколентов DSL и кабелен
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достъп, интеграция на мултифункционални услуги за пренос на глас и
данни и виртуални частни мрежи;
в) Интеграция на многообразни мрежови функции, включително
опционална виртуална частна мрежа със защитна стена, и DSU/CSU за
опростяване на инсталацията и управлението;
Cisco 1751 предоставя тези възможности с помощта на Cisco IOS
софтуера под формата на модулно интегрирано решение за достъп.
Cisco 1751 осигурява рентабилно решение за поддържане на е-услуги
приложения чрез цялостна поддръжка.
г) Многофункционално интегриране на глас/факс/данни;
д) Сигурен достъп до интернет, интранет и екстранет с виртуални
частни мрежи и защитна стена;
е) Интегрирана възможност за свързване чрез капацитет DSL;
ж) VLAN поддръжка (IEEE 802.1 Q);6

MIME multipart/related
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RosettaNet
Message
Delivery Header
HTTP

S
Encrypted
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HTTP

SMTP
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TCP/IP Stack
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< CCNA – Chapter 1, 3, 4, 7, 8 „Router configuration“ >
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5. Заключение
В статията беше представена основната концепция на стандарта
RossetaNet, както и предимството на стандарта за осъществяване на
B2B процеси. RossetaNet стандарта е доказал качествата си с големия
успех сред световноизвестни фирми и бързото и лесно разбиране на
структурата му. Тъй като икономическата сфера преминава все повече и
повече във виртуален вариант на пазари, сделки и плащания, RossetaNet
е добър избор за електронна търговия.
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THE NET EXPERIENCE
OF THE INNOVATIVE EUROPEAN REGIONS
Tony Mihova, Ph.D.
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Abstract: In the report, the author gives the reasons for creating the
innovative regions web of Europe, the most important activities and projects.
The main aim is the explanation of the European experience in this direction,
so that it can be used in Bulgaria. The South-central region is the first in
Bulgaria to develop regional innovative strategy.
Key words: regional innovative strategy, project, structural funds.
Въведение
В периода 1994–2000 година Европейската комисия (ЕК) обяви
разработването на регионални иновационни стратегии (РИС) за ключов
инструмент на политиката за насърчаване на иновациите на регионално
равнище в страните-членки на Европейския съюз (ЕС). Над 100 района
от страните – членки на ЕС, стартираха РИС инициативи с подкрепата
на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Четвъртата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации. По време на Петата рамкова програма (1998–2002 г.) този процес обхвана и държавите – кандидатки за членство, вследствие на което
16 района стартираха РИС проекти през 2001 г.
До 2005 г. над 150 региона от цяла Европа са изготвили собствени иновационни планове с помощта на РИС проекти. Генералните Дирекции „Предприятия“ и „Регионално развитие“ на ЕК подпомагат изпълнението на тези проекти, които се финансират чрез рамковите програми за научни изследвания и технологично развитие (Четвърта, Пета и
Шеста рамкова програма) и чрез ЕФРР (ERDF – European Regional
Development Fund).
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Днес много региони прилагат практическите схеми, очертани в
плановете за изпълнение на РИС, използвайки най-вече собствени парични и интелектуални ресурси. Обмяната на опит между регионите е
изключително важен подход за избягване на повтарянето на грешки и
подпомага интегрирането на регионите в една динамична европейска
иновационна система.
Изложение
Проектите за регионални иновационни стратегии са инициатива
на Европейската комисия и Европейският фонд за регионално развитие,
които имат за цел да подпомагат развитието на регионалните иновационни системи в държавите – членки на ЕС, а също и в страните кандидатки. Процесът на разработване на РИС предполага широко участие и
ангажиране на всички заинтересувани групи на регионално равнище.
Необходимо е към стратегиите да се разработи план за тяхната реализация, в който получават конкретна насока дейностите за повишаване на
иновационния капацитет на фирмите от съответния регион. Малките и
средните предприятия (МСП) от района са крайни бенефициенти на
РИС инициативите. Те от своя страна са предпоставка за успешна работа със структурните фондове, които ще бъдат отворени за България след
присъединяването ù към Евросъюза. Ето защо създаването на РИС е от
изключително важно значение с оглед на постигане на крайния резултат
– подобряване на социално-икономическото състояние на районите за
планиране в България. За целта е необходимо да се познава добре европейската практика и се придобият умения за прилагането на нейните
силни страни.
На настоящия етап в много европейски региони иновационната
политика е напълно интегрирана в цялостната политика за икономическо развитие на региона. В тях се извършва постоянен процес на стратегическо планиране, като се акцентира на международното сътрудничество и новите технологични възможности. В резултат на това регионите
създават по-силни изследователски и иновационни системи, чрез които
подпомагат регионалния си иновационен потенциал.
Какво представлява Мрежата на иновативните региони в Европа,
какви са нейните дейности и ключови проекти?
Европейката комисия създаде Мрежата на иновативните региони
в Европа (ИРЕ) като инструмент в помощ на най-бързо развиващите се
региони, чрез който те да увеличат подкрепата си за иновативни предприятия чрез съвместни инициативи и обмяна на опит.
Създаването се е извършило в подкрепа на европейските региони
през 1996 година.
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Членството в мрежата е отворено за всеки европейски регион,
който активно работи за развитието на иновационния си капацитет. Към
2006 година над 250 региона от 32 европейски страни са членове на тази
мрежа [1].
Кое прави полезна и значима Мрежата ИРЕ?
С подкрепата на Секретариата на ИРЕ в Люксембург мрежата:
– предлага платформа за непрекъсната обмяна на добри практики
между регионите и сътрудничество при разработването на регионални
стратегии и схеми;
– предоставя на европейските региони доказани практически инструменти в процеса на изпълнение на РИС инициативи.
Регионите – членове на ИРЕ мрежата, са реализирали с подкрепата на ЕК следните проекти за разработване на регионални иновационни
стратегии:
– 33 проекта за Регионални иновационни стратегии (РИС, 1994–
2001);
– 70 проекта за Регионални стратегии за иновации и трансфер на
технологии (RITTS, 1994–2001);
– 16 проекта за Регионални иновационни стратегии в новоасоциираните страни (R/S – NAC, 2001–2004);
– 33 проекта за разработване на Регионални иновационни стратегии в новите страни-членки, страни кандидатки и новоасоциирани страни (2005–2007).
В допълнение 145 региона са изпълнили регионални програми за
иновативни дейности, съфинансирани от ЕФРР, много от които използват тези програми, за да продължат изпълнението си на РИС.
Осем нови проекта за оценка на въздействието и бенчмаркинг на
регионалната иновационна политика стартираха през месец юни
2005 г. Целта им е създаване на инструменти за разработване на процеси за бенчмаркинг. 47 региона са ангажирани с изпълнението на тези
проекти.
Освен посочените проекти е осъществен и набор от транснационални проекти. Основната им цел е подпомагане на регионите, разработващи или изпълняващи РИС за придобиване знания за успешни схеми, приложени в други европейски региони. Така например през периода 2001–2004 г. са създадени 14 тематични мрежи в зависимост от обекта на интерес на регионите като клъстери, връзка наука–бизнес, насърчаване на предприемачеството, повишаване на регионалния иновационен капацитет, иновации във високоурбанизирани области, иновации в
хранителната промишленост и селското стопанство и др. Дейността на
тематичните мрежи включва:
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– обмен на информация;
– проучване и представяне на добри практики;
– провеждане на мрежови мероприятия;
– конференции от отворен тип за всички заинтересувани региони.
Всяка тематична мрежа има за членове между 10 и 30 региона.
Като цяло създадените тематични мрежи са обхванали около 250 регионални участници в областта на иновациите.
Успехът на 14-те тематични мрежи допринесе за създаването на
няколко работни групи през 2004 и 2005 година в следните области:
– връзката наука–индустрия;
– клъстери;
– изпълнение на РИС в новите държави – членки на ЕС, и държавите кандидатки от първото поколение РИС проекти.
Основната задача на Секретариата на ИРЕ мрежата е да подпомага сътрудничеството между регионите. Изпълнява се, като:
– организира информационни дни;
– предоставя на регионите информационни услуги в сферата на
иновациите;
– организира проучвателни посещения и срещи с чуждестранни
партньори;
– подпомага търсенето на партньори за изпълнението на съвместни трансрегионални проекти;
– организира семинари за представяне на добри практики;
– оказва методологическа подкрепа при реализирането на РИС
проектите;
– отговаря за координацията на работните групи на мрежата;
– поддържа интернет страница на мрежата и публикува брошури
за дейността ù.
Какво показва опита на мрежата ИРЕ?
Най-обобщеният отговор е, че не съществуват готови решения за
изпълнението на иновационни политики и стратегии.
Основните изводи от анализа на опита са следните:
1. Всеки регион трябва да осъзнае своите собствени силни страни
и потребности, да има ясна визия за целите си, преди да пристъпи към
избор, адаптиране и прилагане на схема, разработена в друг регион.
2. Регионалните власти е необходимо активно да ангажират фирми, бизнес асоциации, търговски обединения, изследователски и инвестиционни сдружения и други структури в отворен и ефективен диалог
по тези проблеми.
3. Всички региони имат изгода от разпределянето и комбинирането на политиките и дейностите в подкрепа на иновациите.
130

4. Откриването на нови трансрегионални канали за коопериране
между предприятията, изследователските организации и авторите на
политики е от взаимна полза за регионите.
Защо опитът на Мрежата на ИРЕ е от изключително значение за
България на настоящия етап?
Със Закона за регионалното развитие (приет през 1999 г.) и Националния план за регионалното развитие е положена основата за развитието на регионалната политика в България.
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005–
2015 г. определя дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на страната и е отправна точка за разпределяне на средствата от ЕС
при изпълнението на програмите, отнасящи се до регионалното развитие.
Националният план за регионално развитие определя 6 района за
планиране в България, които представляват териториалните рамки за
изпълнение на регионалните програми за развитие.
През периода 2001–2004 г. бе изпълнен първият в България проект за разработване на РИС [2]. Инициативата бе насочена към Южен
централен район за планиране (ЮЦРП) и бе осъществена от консорциум от пет организации:
– Фондацията „Приложни изследвания и комуникации“, гр. София – координатор на проекта;
– Регионалната комисия за икономическо и социално сближаване
на ЮЦРП;
– Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
– Университета в Тесалия, Гърция;
– Magdeburg GmbH, която изпълнява РИС проект в Саксония –
Анхалт, Германия.
В изпълнението на проекта са ангажирани всички областни
администрации от района, неправителствени организации, бизнес и научноизследователски среди, експерти от Министерството на икономиката, УНСС, БАН и над 120 експерти от водещите икономически отрасли в района.
Целта на проекта за разработване на РИС за ЮЦРП е да анализира иновационните и технологичните потребности на фирмите от района
и да направи оценка на дейността на организациите, които подпомагат
технологичното развитие на малкия и средния бизнес. Анализът послужи за разработването на стратегическата рамка за насърчаване на иновациите и Първия иновационен план в изпълнение на РИС. Той включва
конкретни предложения за проекти за повишаване на иновационния
капацитет на малките и средните предприятия от района, които са
крайните бенефициенти на проекта.
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С разработването на РИС ЮЦРП зае първи от регионите в България своето място в мрежата на европейските иновативни региони, разработили и изпълняващи стратегии за инвестициите. От 2005 г. стартират РИС инициативи и за останалите 5 района за планиране в България,
черпейки от опита от пилотния проект за ЮЦРП.
Ето защо на настоящия етап е изключително актуален и важен
опита на ИРЕ мрежата, с оглед постигане на ефективно междурегионално сътрудничество в България.
Заключение
Добрата практика на иновативните европейски региони е необходимо да бъде познавана и анализирана по две основни причини:
– разработване на успешни регионални иновационни стратегии в
останалите 5 района за планиране в България;
– възможност за разпределяне и комбиниране на политиките и
дейностите в подкрепа на иновациите между отделните региони.
Въпросите, свързани с дейността на Мрежата на иновативните
региони в Европа, са актуални в момента за нас във връзка с предстоящото ни членство в Европейския съюз. РИС инициативите дават възможност на районите за планиране в България да се подготвят за бъдещото членство в ЕС и да разработят набор от адекватни мерки и проекти за работа със Структурните фондове и Кохезионния фонд [3].
Инициативността на всички регионални организации, работещи в
областта на иновациите, ангажираността на регионалните съвети за развитие, областните администрации и общините от районите, както и диалогът между тях са основните предпоставки за постигане на регионален
консенсус за бъдещата иновационна политика на регионите и за успеха
на РИС инициативите.
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MARKET CHANGE AS A CONDITION FOR THE
TRANSFORMATION OF BALNEOLOGY TO BALNEO-TOURISM
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Abstract: The article discusses some major issues in the market reorganisation of the Bulgarian balneology. It also outlines specific marketing
channels for the transformation of the Bulgarian balneology into balneotourism.
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Перманентната криза в българското здравеопазване през последното десетилетие и неудачните опити за реформи, правени от различни екипи управленци, се отразяват фатално на работата не само на
здравните заведения и на качеството на техните услуги за пациентите,
но не в по-малка степен и на мотивацията за работа на медиците като
ръководен и изпълнителски персонал. Пазарните принципи в управлението на нашите болници и болничните заведения към които спадат в
момента и повечето от санаториумите или балнеохотелите за профилактика, балнеолечение и рехабилитация за съжаление променят противоречиво изградените през годините отношения между трите групи участници: отговорните държавни институции, заведенията – доставчици на балнеомедицински услуги, и пациентите, които все повече се
третират като клиенти.
Негативните констатации изнесени в медиите и мерките предприети за смяната на ръководствата на водещи болници, показват аномалиите в т.н. „здравна реформа“, вървяща от години, но носеща все поотрицателно отношение на пациентите към държавните органи и медиците. Според много публикации в пресата и репортажи в медиите в дос133

та ръководни екипи на болници съществуват опити за прекомерна комерсиализация на отношенията с пациентите в рамките на държавната
медицинската практика.
Независимо от бедната статистика обективността изисква да се
отбележи, че през последните години балнеологията като медицински
сектор, използващ природните ресурси, с които страната ни е надарена в
изобилие, като мекия климат, топлите и студените минерални води, в
т.ч. морската вода с разнообразни лечебни свойства, пелоидите (лечебната кал, торфа, лугата), фитопродуктите и храните, се съхранява благодарение на остатъчните функции на Националния балнеосанаториален
комплекс, изграждан далновидно отпреди тридесет години.
Процесът на раздържавяване на голяма част от санаториумите и
прилежащите към тях сграден фонд, съоръжения и паркови зони включиха в пазарните отношения и четвърти „играч“ – собственика на частния балнеохотел, морския или планинския хотел с балнеологичен сектор, използващи широко балнеомедицински методи и средства в повечето от предлаганите туристически програми и пакети за релаксация и
активен отдих, в т.ч. в т.нар. СПА и Уелнес обекти.
С включването на четвъртия тип участници в пазарните отношения в сектора на балнеоуслугите балансът между държавно поддържаните санаториуми, балнеохотели или болници и частните доставчици на
профилактични и лечебно-възстановителни услуги засега се регулира
единствено чрез финансовата програма за доплащане на пакетите услуги на Националния осигурителен институт (НОИ). Това макар и временно статукво има стойността на преходна форма и икономическа база
за структурни промени в цялата система за организиране на балнеотерапевтични и възстановителни групи услуги в заведенията с различна
форма на собственост в България.
По данни на управлението на болничните заведения за лечение и
рехабилитация към Министерството на здравеопазването през последните години расте обемът на търсените видовете услуги от гамата
предлагани в тях от хроничноболни. В повечето случаи това е в голяма
степен благодарение на ежегодната 10–15-милионна „инжекция“ от
държавния бюджет, с която се подкрепя развитието на балнеологичния
сектор и потребителското търсене на социалнослабите слоеве от обществото през последните години.
Индикациите за ръст в потреблението на балнеологични услуги през последните години, в т.ч. и от платежоспособни пациенти, е
доказателство за развитието на вътрешния пазар на този тип медицински туристически услуги. В някои балнеоцентрове в известни курорти
има няколкомесечни листи на „чакащи“ потребители. Тази тенденция
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следва да се разглежда и като форма на пазарно саморегулиране дотолкова, доколкото е налице проява на закона за търсенето и предлагането
в този приватизиран в по-голямата си част сектор.
Пазарните реформи в здравеопазването и отражението им
върху развитието на балнеологията и балнеотуризма в България
Към датата на приемане на България в Европейския съюз държавата отделя не повече от 5 % от брутния национален продукт за здравни
грижи. Здравеопазването хронично не се дофинансира и това води до
негативни последици и в сектора на балнеологията, в т.ч. в профилактиката, лечението и рехабилитацията на нуждаещите се граждани.
Сложните процеси, съпътстващи „реформата в здравеопазването“
на страната през последните петнадесетина години, допринесе твърде
много за обезличаване на основния фактор в тази социално значима област – човешкия. Резултатът от наложените промени в крайна сметка
допринесе за снижение на имиджа и мотивацията на заетите в балнеомедицината и особено на студентите, завършващи медицина, да
специализират водолечебни или климатолечебни практики и т.н.
Като своеобразна илюстрация на тази негативна диспропорция и
белег за дълбочината на кризата в българската балнеология в един посинтезиран вариант може да се приемат данните за броя към края на
2005 г. на работещите или специализиращите физиотерапевти (в т.ч.
балнеомедици с най-тясна специализация), който се е свил до няколкостотин души. Няма и особени изгледи тази професия да има подобро бъдеще в България при днешните условия, като се има предвид, че медицинските университети у нас не предлагат обучение по
„балнеомедицина“ или по най-модерните в Европа специализации по
„козметична или естетическа балнеология“ и т.н.
Обективният извод е, че поради комплекса от деструктивни условия към момента у нас има диспропорция между основния ресурс –
човешкия, за развитие на балнеомедицината и доказуемия ръст в резултат на пазарното търсене на пакети медицински услуги за различни видове диагнози. В частност расте потребителският интерес към профилактични и лечебно-възстановителни пакети услуги за заболявания, които се повлияват благоприятно или много добре от прилаганите или
използвани в балнеологията, климатологията и козметичната балнеология методи и природни ресурси като лечебно-възстановителни средства!
Анализът и оценката на диспропорцията спад в броя на водещите
медицински кадри в балнеотерапията и рехабилитацията и повишено
потребителско търсене от страна на българските граждани налага да се
отбележат две от основните субективни причини за това моментно
състояние на сектора.
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На първо място, това са пазарноориентираните метаморфози в
ценностната система на лекарското съсловие и тези екипи, които управляват националното ни здравеопазване. Налага се мнението, че много от
тези медици през последните години все по-малко виждат своя пазарен
или „комерсален интерес“ в т.нар. „природосъобразно здравеопазване“
– така актуално в Европа и развитите индустриални държави.
На второ място, е „променената“ в ценностната система на немалко медицински кадри, извеждаща напред акцента в „далаверата“,
т.нар. „медикаментозна“ медицинска практика. Тя е свързана с „мечтата“ на доста от завършващите млади медици да стават не лечители,
а дистрибутори на фирмени продукти на световни концерни, мачкащи моралните устои на обществото ни, което е обществена тайна с много вариации.
В новите пазарни перспективи балнеотуристическите ни предприятия на прага на Европейския съюз, каквито могат да бъдат хотелите,
санаториумите, общинските и градските центрове за балнеолечение и
рехабилитация, следва да функционират в рамките на общи правила и
европейски норми за лицензиране и категоризация. Тези изисквания не
бива да се приемат за самоцелни, защото те могат да са аналогия на системите видове балнеокурорти и курорти за активен отдих и релаксиране
в европейските страни с развит балнеотуристически сектор като Германия, Италия, Чехия и дори Словения.
Стратегията за трансфериране на балнеологията ни в балнеотуризъм би трябвало да отчита възможностите за усвояване на десетки и
стотици милиони евро инвестиции. Става въпрос основно за еврофондовете и програмите за тяхното използване приоритетно в сектори, гарантиращи конкурентни предимства на страната и нейните фирми и
бизнес организации.
Към това ще прибавим и около 30–40 хиляди български лекари
(със заплати около 350–500 лв. на месец), чиято преориентация към
балнеомедицинска преквалификация – или поне на част от тях, би реализирала съответните стратегии за възстановяване на формите на медицински туризъм в рамките на Европа. Позитивен аргумент в посока на
тази перспектива са листите на чакащите за леки и средносложни процедури и медицински манипулации с балнеотерапевтични средства на
Стария континент, Балканите и Близкия изток, измервани в милиони
пациенти. Този факт е предизвикателство към визията на всички скептици за възможностите, които ще ни даде новата европейска пазарна
среда. Ще припомним още, че има и постоянно търсене на медици с
езикова квалификация за работа в европейски здравни и социални заве-
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дения, което е друг маркетингов индикатор на възможностите за заетост
в заведения в балнеотуристическия сектор в България.
Изхождайки от застрашаващата в европейските страни демографска картина, много от анализаторите все по-успешно прогнозират естественото застаряване на населението и повишаването на интереса на възрастните хора към здравни, в т.ч. профилактични, лечебни и възстановителни услуги. В тази конюнктура на пазара в Европа нашата страна
има обективни предимства за изграждане на съвременни туристически
предприятия – доставчици на балнеологични услуги, и организиране на
целогодишни програми за пенсионери от страни, бедни на хидротермални ресурси.
Важна пазарна подробност, свързана с високото платежоспособно търсене на западноевропейските хора в напреднала възраст, е тяхната здравна и социална осигуреност в рамките на мощни финансови и
застрахователни институти. Възрастовата група на „сеньорите“, т.е. на
господата и дамите от Германия, Великобритания и скандинавските
страни, според проучванията е с най-сериозни финансови възможности
за отсъствие през студените сезони на годината от своите региони.
Най-сериозните туристически записвания през есента, зимата и
ранната пролет в страните с развит балнеотуристически сектор са от
т.нар. „социални туристически контингенти“ на достолепни и платежоспособни клиенти, спестявали десетилетия, нуждаещи се от програми, включващи: „минерални, лечебни и топли бани, оздравителни процедури, плодови салати и тортички и разнообразни забавления“. Това е
безспорна тенденция, рамкираща прогнозата на пазарното поведение на
българските туристически предприятия от бранша.
Какви са възможностите за пазарноориентирано развитие на българската балнеомедицина и козметична балнеология в условията на евроинтегриране на нашите балнеотуристически предприятия?
Основополагащият отговор тук е свързан с въпроса дали сме готови да осмислим, анализираме и оценим възможностите за развитие на
българската балнеомедицина – хидротерапия, фито- и ароматотерапия,
или процедури съобразно изискванията на съвременната климатология и
т.н., като сектор на националния медицинско-туристически комплекс.
Естествено, този отговор би трябвало да бъде „Да“, но само ако се отчете целият комплекс от условия и изисквания в тази насока. Това – от
една страна. От друга – тази концепция трябва да се превърне в национална и регионална политика за подпомагане на уникалните съчетания
от фактори и превръщането им в конкурентни предимства (в участието ни в новото разделение на труда и сектора на услугите в ЕС).
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Ситуационният анализ на сектора откроява редица проблеми,
налагащи ясна визия за реорганизация с цел превръщането на българската балнеология в балнеотуризъм. На върха на пирамидата на отговорните за преструктуриране на бранша институции стои Министерството
на здравеопазването, което следва да инициира срещи със съсловни и
браншови структури и обсъждане на съвместни законодателни проекти
за промяна на остарялата нормативна уредба от времето на социализма.
Създаването на адекватни условия на базата на стратегия и планове за
интегриране на българската балнеология и климатология в европейската
здравноосигурителна система ще е предпоставка нашите заведения и
курортни центрове, предлагащи профилактика, лечение и рехабилитация, да могат скоро да привличат целогодишно европейски туристи.
Своеобразен буфер на социалното напрежение, което ще настъпи
при евентуални по-сериозни съкращения на медицински персонал в
много държавни болници и здравни заведения в страната в близка перспектива поради комплексните причини, за които вече стана въпрос, се
очертава да бъде Министерството на труда и социалната политика. Чрез
разработване на национална стратегия за развитие на балнеотуризма
като целогодишна форма на заетост на медицински и немедицински
кадри е целесъобразно включването на уволнените медици в квалификационни курсове и програми за професионално обучение по балнеомедицина. Езиковото обучение на безработни медици – лекари, сестри и
рехабилитатори, както и работещи в санаториалните комплекси калолечители, фито- и ароматотерапевти, диетолози и практикуващи нетрадиционна медицина специалисти, е пазарно оправдан приоритет и условие
за бързата им реализация в екипи и професионални групи изпълнителски кадри в работещи с чужди туристи балнеохотели и комплекси за лечение или релаксация.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е
ведомството с особена роля в реализацията на местната и регионалната
политика за подпомагане на процеса за превръщането на балнеологията
в балнеотуризъм. Като координиращо общинските и областните планове за социално-икономическо развитие и условията за усвояване на
структурните и кохезионните фондове МРРБ следва да инициира адаптиране на териториалното ни законодателство в партньорство със сдруженията на българските общини към специално нормотворчество по
аналогия със страните в ЕС с развит хидротермален сектор и балнеомедицина. Над 150 български общини и зони, богати на минерални и лечебни води и други природни ресурси, могат и следва да се превърнат в
притегателни площадки за инвеститори в балнеоложкия туризъм.
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Тази целенасоченост в регионалната и местната политика следва
да се превърне в планове и програми и в политиката към „необлагодетелстваните райони“ в Министерството на земеделието и горите и Министерството на околната среда и водите, в частност в плановете за развитие на селските райони.
Своята съпричастност към паралелно развитие на обслужващия
туризма малък и среден местен бизнес чрез производство на продукти,
храни и напитки, допълнителни туристически услуги, транспорт, културни и хоби програми има и политиката на Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на културата.
В контекста на евроинтеграцията отговорността на местните
власти в разработването на стратегии и планове за социалноикономическо развитие на общините и регионите (за бъдещето на
„термалните територии“ или балнеокурортни зони) има особено
значение сред местните приоритетни въпроси. Това е продиктувано
от наличието на десетки богати на лечебни минерални води селища
и терени в рамките на национално значимите балнеокурортни общини. Според подробно картографираните източници върху цялата
територия на страната над 150 са селищата, разполагащи с качествени водни ресурси, неизползвани пълноценно като лечебнооздравителен фактор или суровинна база за развитие на пазарноориентирани други стопански дейности.
От тази гледна точка стратегическата отговорност за провеждане на единната национална и регионална политика за осъществяване на интернационализацията на балнеологичния сектор
и за превръщането му във водещ подотрасъл на туристическата ни
индустрия изцяло ще носи Държавната агенция по туризма. В приоритетните задължения на нейното ново ръководство би трябвало да бъде преоценката на възможностите за осъществяване на целогодишни
форми на балнеотуризъм. Това е необходима преориентация в политиката за подпомагане на маркетинговите проучвания на европейското
търсене с оглед на разработването на нов тип туристически продукти и
пакети съвместно с водещи туроператори от страните с потенциални
потребители – представителки на други, по-взискателни и поплатежоспособни пазарни сегменти.
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РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ НА ПЪРВИЧНИЯ ПАЗАР
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STATE SECURITIES PRIMARY MARKET REAL YIELD
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Abstract: In this paper is made an attempt to measure the real yield,
on the Bulgarian states securities primary market. The analyzed period includes years, after the introduction the currency board. The assessment of the
real yield is made with well-known „Effect of Fisher“ method. The author
uses final conclusions of this paper, for argue the diversification of the product structure of national states securities market, by introducing the issues,
based on the Consumer price index.
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УВОД
Реалната доходност на първичния пазар на държавни ценни книжа (ДЦК), предназначени за финансиране на бюджетния дефицит, е
възможно да се измери посредством добре познатия в научната литература „ефект на Ървинг Фишер“. Той предполага използването на
следната зависимост:
(1)

rr =

rn − i
1+ i

, където:

rr – реален лихвен процент;
rn – номинален лихвен процент;
i – темп на инфлацията.
Според зависимостта реалният лихвен процент може да бъде отрицателен в случаите, когато инфлацията превишава номиналната лихва на
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отпуснатите заеми. В този случай става преразпределяне на част от богатството от кредиторите в полза на длъжниците. Капиталът, инвестиран в
такъв заем, нараства само в номинално, но не и в реално изражение. В
обратния случай, когато номиналният лихвен процент по отпуснатия заем
е по-висок от инфлацията, ще е налице нарастване на богатството на кредитора и в реално изражение. Към последното се стреми, разбира се, всеки стопански субект, който играе ролята на кредитор. В стопанската
действителност кредитирането става главно по два начина.
Първият начин е чрез отпускане на банкови заеми, в случая кредитори са банките. Вторият начин е чрез покупка на дългови ценни
книжа – облигации (в т.ч. и различни видове ДЦК), записи на заповед и
менителници. Във втория случай кредитори могат да бъдат не само банките, но и всички останали икономически субекти – домакинствата,
фирмите, дори и правителствата.
На първичния пазар на ДЦК правителството участва като емитент, заемополучател, а останалите участници (чийто кръг всъщност
може да бъде изключително широк) са кредитори. Последните могат да
бъдат разглеждани и като инвеститори в ДЦК; такива у нас са основно
търговските банки. На пазарите на ДЦК заемат място и други институционални инвеститори като пенсионните фондове, застрахователните
дружества, а през последните години и инвестиционните фондове. Делът на домакинствата обаче е незначителен. Последните могат да участват с несъстезателни поръчки, а така също и чрез покупка на спестовни
ДЦК. За разлика от много страни с развити финансови пазари тези допълнителни възможности за персоналните инвеститори у нас на този
етап остават твърде непопулярни.
Емисията на ДЦК става при условията на определена доходност
до падежа. Тя се определя с познатите зависимости, добре описани в
специализираната литература, като в настоящия доклад на тях няма да
се спираме. Финансовата статистика у нас представя доходността до
падежа на всеки аукцион на ДЦК. За краткосрочните се използва лихвената конвенция АСТ/АСТ и се изчисляват и публикуват годишната и
ефективната годишна доходност (нейното средно, най-малко и найголямо равнище в зависимост от цените на класираните поръчки). При
инструментите със срок над една година се определя доходността до
падежа с използване на ценовия модел, базиран на дисконтираните купонни плащания, плюс номиналната стойност, платима на падежа. И в
този случай се публикуват най-ниското, най-голямото и средното равнище на доходността.
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ИЗЛОЖЕНИЕ
За измерване на реалната доходност на първичния пазар ще използваме зависимост (1), но лихвеният процент ще заместим с реализираната доходност в деня на провеждане на аукционите. За да изчислим
реалната доходност, е необходимо да разполагаме и с информация за
инфлацията за времето от емисията на книжата до изтичането на техния
срок. Такъв подход за представяне на реалната доходност е най-лесно
приложим при краткосрочните инструменти1. Използването му показа,
че реалната доходност при повечето емисии на краткосрочни инструменти приема отрицателни размери, като се стигна до извода, че това се
дължи в по-голяма степен на по-силните колебания на инфлацията, „некомпенсирани“ от динамиката на номиналната ефективна годишна доходност. Използването на този подход на измерване на реалната доходност при книжата със срок над една година е съпроводено със значителни трудности. Ето защо тук ще предложим друг, по-опростен начин,
който намира израз в следното:
(1) определя се годишното изменение на индекса на потребителските цени (CPI), като цените от декември на предходната година се
приемат за единица2;
(2) определя се среднопретеглената доходност3 на емитираните
книжа в зависимост от техния срок – тримесечни, шестмесечни, дванадесетмесечни, двегодишни, тригодишни, петгодишни и десетгодишни;
(3) на базата на горните данни определяме реалната доходност с
използване на зависимост (1).
Реална доходност на краткосрочните ДЦК
При спазването на така предложения подход за определяне на реалната доходност за краткосрочните ДЦК определяме следните изходни
данни за среднопретеглена ефективна годишна доходност (Таблица 1).

1
За резултатите от неговото прилагане виж: Оценка на влиянието на инфлацията върху
доходността на първичния пазар на краткосрочни държавни ценни книжа. Доклад на международната научна конференция „Инвестиции в бъдещето“. Варна, 2005.
2
Информацията за индексите на потребителските цени е взета от интернет сайта на Националния статистически институт – www.nsi.bg.
3
На претегляне при краткосрочните инструменти подлежи ефективната годишна доходност.
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Таблица 1
Годишна инфлация и среднопретеглена ефективна годишна
доходност на краткосрочните ДЦК4
Година
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

CPI
1,00 %
6,20 %
11,40 %
4,80 %
3,80 %
5,60 %
4,00 %
6,50 %

3-месечни
5,45 %
4,76 %
3,90 %
4,56 %
4,01 %
2,67 %
2,59 %
2,31 %

6-месечни
5,96 %
5,23 %
–
–
–
–
–
–

12-месечни
7,28 %
6,26 %
5,29 %
4,98 %
5,09 %
4,32 %
3,23 %
–

С така получените стойности за номинална доходност и годишна
инфлация за реалната доходност на съответните книжа със срок до една
година ще имаме стойностите, поместени в Таблица 2.
Таблица 2
Реална ефективна годишна доходност на краткосрочните ДЦК
Година
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

3-месечни
4,41 %
-1,36 %
-6,73 %
-0,23 %
0,20 %
-2,78 %
-1,36 %
-3,93 %

6-месечни
4,91 %
-0,91 %
–
–
–
–
–
–

12-месечни
6,21 %
0,06 %
-5,49 %
0,17 %
1,24 %
-1,22 %
-0,75 %
–

От Таблица 2 се вижда, че само в две години от анализирания период – 1998 и 2002, е налице положителна реална доходност за тримесечните книжа; във всички останали случаи тя е отрицателна. Ситуаци4

Изчисленията на среднопретеглената доходност са направени от автора. За целта са използвани данните за проведените аукциони на ДЦК, публикувани в месечните информационни бюлетини „Държавен дълг“ на МФ и БНБ и „Пазар на ДЦК“ на МФ и БНБ.
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ята при дванадесетмесечните е по-благоприятна за инвеститорите, защото само в три от годините тя е отрицателна, в една е близка до нула, а
в останалите е положителна. Като цяло обаче наблюдаваме преобладаващи отрицателни реални доходности – при седемнадесет наблюдавани
стойности на реалната доходност в десет случая тя е отрицателна, в останалите седем е положителна. Немалък е броят на наблюдаваните
стойности, близки до нула – две отрицателни и три положителни. На
Фигура 1 могат да бъдат видени стойностите на реалната доходност за
книжата със срокове до една година.
8%
3 м.
6%
6 м.
4%

12 м.

2%
г.
0%
-2%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-4%
-6%
-8%
Фиг. 1. Реална доходност на книжата със срок до една година

Основната причина за преобладаващите отрицателни стойности
на реалната доходност за краткосрочните книжа са големите колебания
в инфлацията, от една страна, и от друга – значителното намаление на
номиналната доходност. За анализирания период в номинално изражение доходността е намаляла повече от два пъти. В колебанието на годишната инфлация трудно бихме могли да открием някаква ясно изразена тенденция. Абсолютният минимум на реалната доходност е през
последната година от анализирания период. Причината се корени в
твърде високия инфлационен темп за периода декември 2004–декември
2005 година – той е 6,5 %.
Реална доходност на книжата със срок над една година
В Таблица 3 са поместени стойностите на номиналната доходност
на ДЦК със срок над една година.
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Таблица 3
Среднопретеглена номинална доходност
на книжата със срок над една година5
Година
1998

2-годишни
10,15 %

3-годишни
11,92 %

5-годишни 7-годишни
12,62 %
–

10-годишни
–

1999

9,76 %

–

13,75 %

–

–

2000
2001

6,96 %
5,77 %

8,03 %
–

9,34 %
7,34 %

–
8,34 %

–
–

2002

–

6,01 %

6,65 %

7,25 %

8,09 %

2003

–

5,03 %

5,22 %

5,80 %

6,44 %

2004

–

–

4,62 %

4,91 %

5,26 %

2005

–

2,93 %

3,18 %

–

3,79 %

Реалната доходност до падежа на книжата със срок над една година бихме могли да определим, като използваме горния подход, приложен при краткосрочните инструменти. Резултатите могат да бъдат
видени в Таблица 4.
Таблица 4
Реална доходност на ДЦК със срок над една година
Година

2-годишни

3-годишни

1998

9,06 %

10,82 %

5-годишни 7-годишни
11,51 %

–

10-годишни
–

1999

3,35 %

–

7,11 %

–

–

2000

-3,99 %

-3,02 %

-1,85 %

–

–

2001

0,93 %

–

2,42 %

3,38 %

–

2002

–

2,13 %

2,75 %

3,32 %

4,13 %

2003

–

-0,54 %

-0,36 %

0,19 %

0,80 %

2004

–

–

0,60 %

0,88 %

1,21 %

2005

–

-3,35 %

-3,12 %

–

-2,54 %

В случая със средно- и дългосрочните ДЦК виждаме, че преобладават положителни стойности. Този факт намира своето лесно обясне5

Изчисленията на среднопретеглената доходност са направени от автора. За целта са използвани данните за проведените аукциони на ДЦК, публикувани в месечните информационни бюлетини „Държавен дълг“ на МФ и БНБ и „Пазар на ДЦК“ на МФ и БНБ.
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ние със сложилите се за периода на анализ възходящи криви на доходност. Т.е. закономерно доходността на книжата с по-голям срок е поголяма от тази на книжата с по-къси срокове. В края на анализирания
период обаче забелязваме твърде ниски стойности на реалната доходност. През последната година тя приема за всички книжа отрицателни стойности. Това се дължи главно на наложилата се тенденция на понижаване на доходността, от една страна, и от друга – на относително
високата инфлация. Две са годините, в които наблюдаваме отрицателна
реална доходност за всички книжа – 2000 и 2005. Причината се крие в
твърде високата инфлация, съответно 11,4 % и 6,5 %.
ИЗВОДИ
От направения анализ на реалната доходност на първичния пазар
на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, бихме могли да направим следните по-важни изводи.
Първо. В повечето случаи реалната доходност на краткосрочните
инструменти е отрицателна.
Второ. С така използвания подход за представяне на реалната доходност на средно- и дългосрочните книжа се наблюдават само единични, редки случаи на отрицателна доходност до падежа.
Трето. През последните няколко години от анализирания период
при ДЦК със срок над една година се наблюдават отрицателни и близки
до нула размери на реалната доходност.
Четвърто. Отрицателната реална доходност е резултат от влиянието на два фактора: първия – процеса на понижаваща се доходност
(обхващащ всички инструменти), и втория – твърде високите колебания
на инфлацията, както и относително по-големите ù стойности в сравнение с тези в еврозоната.
Тези изводи дават основание да се направи предложението за диверсифициране на продуктовата структура на пазара на ДЦК у нас. Подобни начинания биха били оправдани от гледна точка на въвеждането
на инструменти, предпазващи от неблагоприятното влияние на инфлационния риск. Въпреки че емисионната политика на правителството
има твърде ограничен характер, което е напълно нормално в условията
на паричен съвет, би могло да се направят опити за емисия на ДЦК, чиито купонни ставки са обвързани по определен начин с индекса на потребителските цени. Подобни емисии биха могли да бъдат за сметка на
ограничаването на такива с фиксирани купонни лихви.
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Abstract: This paper describes the development of information system
design for students in school, college and university. The multi communication access to the information system allows comfortable way for data search
via user identification. We use four ways for access – first – web site, second
– touch screen module, third – fingerprint recognition and fourth – mobile
phone.
Key words: information system, mobile phone, touch screen, web,
middleware, data base, security, fingerprint recognition.
1. Обзор в областта на информационно търсещите системи
Човешкото знание има два източника: опита, придобит през съзнателния живот, и информацията за опита на останалите около нас.
Първият източник е ограничен от кръговрата на живота, който се измерва с години. Вторият източник също не е безкраен, но мащабите му
са други – същите няколко години, умножени по броя на живелите досега на планетата цивилизовани хора.
Понятието „система“ и неговото съдържание като множество
от елементи, както са подредени по някакъв алгоритъм и между които
съществуват някакви връзки.
Информационно търсене е определена последователност от
операции, които се изпълняват с цел намиране на данни, съдържащи
определена информация (с по-нататъшно предаване на данните или техните копия), или за получаване на фактически данни, представляващи
отговори на дадени въпроси.
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Информационен език (ИЕ) се нарича определена семантична
система, предназначена за изразяване на основното съдържание на данните и информационните запитвания с цел в масива на данни да се намерят такива данни, които съдържат необходимата информация.
2. Концепция при информационно търсещата система
В частност ИТС е система, реализираща определена задача. Целта в днешно време е да се използват максимално създадените преносни
среди за информация. Да извлечем удобството, което биха могли да ни
поднесат. Удобство, свързано с не дотолкова трудната разработка на
динамични приложения за работа в комуникационната среда на съвремието. Съвремието, което ни отваря врати към доскоро невъзможното,
дори и немислимото. Допреди няколко години би било немислимо да
смятаме, че бихме могли да имаме достъп до база данни с гигабайти
информация от произволно място и време – сега подобни реализации са
реално осъществими. Oracle, Informix, SybaseВ, IBM реализират изключителни мощни бази данни, както се видя от горенаписаното – могат да
се използват за решението на невероятно много задачи. Някои от тях
могат да бъдат използвани за реализиране на определената по-горе задача. Oracle например предоставят достъп до база данни от PDA. Това
са изключителни продукти, но имат един основен недостатък – те са
комерсиална разработка и можете да ги получите на доста висока цена,
например продуктите на Oracle варират от 30 000 $ до 100 000 $1.
2.1. Архитектурата за изграждане на ИТС – продуктите с отворен код
За реализиране на ИТС ще използваме следните продукти с отворен код – безплатни и напълно достъпни:
• MySQL – база данни;
• PHP – скриптов език за разработка на динамични webприложения;
• XML – скриптов език за форматиране на данни;
• WML – скриптов език за разработка на wap-статични страници;
• Linux, Unix – операционни системи;
• Apache, IIS – сървъри.

1

<Jesus Castagentto – „Professional PHP Programming“>
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Основна архитектура
На най-основно ниво Web има архитектура клиент/сървър. Това
означава, че и централният сървър, и приложението клиент е отговорно
за известна част от обработката.
Клиент
Приложенията, които се разработват с РНР и МуSQL, използват
единичен клиент – браузъра за Web. Това не е единствената възможност
за разположените в интернет приложения. За всички специални приложения, които изискват повече обработка от страна на клиента или които
се нуждаят от поддържане на състояние, може да бъде необходим аплет
на Java. Но използването на Java от страна на клиента е напълно ненужно, освен ако не е програмирано нещо като софтуер за разговори в реално време.
Приложенията ще трябва да се извеждат в браузър. Известно е, че
основният език на браузърите е езикът за създаване на хипертекст или
НТМL (Нуреrtext Маrkup Language). НТМL осигурява множество от
етикети, които описват как трябва да изглежда една страница за НТМL.
Разбира се, повечето браузъри приемат нещо повече от НТМL. Съществуват всякакви типове външни модули, включително RealPlayer, Flash и
Shockwave. Повечето браузъри също така имат известно ниво на поддръжка на JavaScript и някои от по-новите могат да работят с WML и
ХМL.
Сървър
Почти цялата работа в приложенията за Web се извършва на сървър. Едно специфично приложение, наречено „сървър за Web“, отговаря
за комуникациите с браузъра. Един сървър на релационна база от данни
съхранява такава информация, каквато изисква приложението. На Фигура 1 е представена тази система.
Но, разбира се, нищо от това не е възможно без операционна система. Сървърът за Web, езикът за програмиране и сървърът на базата от
данни трябва да работят добре с операционната система.
Операционна система
Съществуват много операционни системи (ОС). Windows,
Macintosh OS и UNIX са най-популярните. За разработка и управление
на Web-приложения ще бъде най-добре да се използват Windows
NT/2000 или Unix (Linux, FreeBSD, OpenBSD). Тези две системи обхващат може би над 90 процента от всички сървъри в Web.
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Релационна база от данни
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Браузър за Web
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Фигура 1
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WAP Браузър
Фигура 2
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3. Реализиране на информационна система с мултикомуникационен достъп
Реализирането на подобна информационна система определено е
необходимост за повечето учебни заведения, без значение каква е степента на образованието, което получават учениците или студентите. Ще
аргументирам твърдението си с два принципа на работа на информационната система. ИС е лесна и удобна за експлоатация на първо място за
администрацията. Разработеният интерфейс позволява лесен достъп до
базата данни, както и въвеждането на данни в базата. Интерфейсът е
направен така, че не е нужно ползвателят на базата да има знания за
самата нея. Клиентският модул позволява въвеждането и извличането
на информация да се осъществява по достъпен начин на принципа на
описване на данните в указаните полета, както и връщане на желаната
заявка в разбираем за масовия потребител вид. Лесен, достъпен и удобен вариант са мултифункционалните форми на документи, които могат
да се ползват от базата. Варианти на академични справки, уверения,
дипломни досиета, както и всички останали форми за съответните институции могат да бъдат извличани като готов модел, подготвен за печат,
без да се налага допълнително оформяне или прехвърляне в друг софтуер. Заявките и търсенето от базата данни може да бъде по голям брой
критерии (напр. фак. номер, входящ номер, ЕГН, име, презиме или фамилия и т.н.). А от друга страна, за самите ползватели (ученици и студенти) са разработени мултикомуникационни средства за достъп. Последните могат да получат информация както за студентското си положение като положени изпити, платени такси, учебни програми, разписания, графици за изпитни сесии, така и за свободни места в общежитие,
локализация и контакти на преподаватели, ръководство, студентски съвет и др. Разработени са три основни начина на достъп: на първо място,
чрез web, като тук е нужно да се подчертае необходимостта от идентификация в полетата, определени за това на web site на институцията. На
второ място, разположените в самата институция touch screens за съответната навигация и достъп до базата с данни, което е както удобна за
работа, така и атрактивна среда за достъп. На трето място, може би с
най-висок коефициент на мобилност е достъпът чрез мобилен телефон.
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Фигура 3

Описание на модулите на Информационна система.
Първият модул е базата от данни.
• Операционна система – Windows 2003 Server;
153

• База данни – MS SQL Server 2000;
• Хардуер – Compaq professional workstation AP550.
Кратък пример за състояние на положени изпити в таблица от базата данни2:
create table fn0426436
(
EGN char(10) not null,
FN int not null,
JAVA int null,
CORBA int null,
Middleware int null,
CONSTRAINT PK_FN primary key (FN)
)
insert into fn0426436
(EGN,FN,JAVA,CORBA,Middleware)
values
('7603257640',0426436,6,5,6)
SELECT * from fn0426436

Друг вариант на реализиране на този модул е:
• Операционна система – UNIX, FreeBSD;
• База данни – MySQL (като за изпълнение на този вариант има
подробно описание във Втора глава. Предимства – freeware, по-голяма
сигурност и стабилност на системата.
Вторият модул е WEB SERVICE.
• Операционна система – UNIX, FreeBSD;
• Скриптов език за разработка на динамични web-приложения –
Perl;
• Скриптов език за разработка на wap-статични страници – WML;
• Web server – Apache.

2

<Ст. Стоянов – Бази данни – лекционен курс, ПУ „П. Хилендарски“>
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Редът за връзка между HTML и Perl скрипта от source code на
html документа изглежда така:
<form METHOD=post ACTION="/cgi-bin/perlMSsqlFetch.pl" >3

WAP
WAP е съкращение на Wireless Application Protocol, което в превод означава „протокол за безжични приложения“. С най-общи думи
това е технология, която позволява свързването на различни безжични
устройства (като мобилните телефони например) с интернет, транслирайки интернет информацията по начин, удобен за изобразяване на дисплея на различните устройства. WAP Gateway е посредникът между интернет и мобилната мрежа. Тази „врата“ конвертира сигналите своевременно, така че информацията да е разбираема и за двете страни на комуникацията. Само мобилни устройства с вградена wap-технология могат да ходят из мрежата. Засега производителите, които предлагат такива устройства, са Ericcson, Motorola, Nokia и други4.
Броят на потребителите на мобилни устройства по света непрекъснато се увеличава. Тяхното количество чувствително надвишава броя на
потребителите на персонални компютри. В момента има около 380 милиона потребители на мобилни телефони по света. 200 милиона са потребителите на персонални компютри. До 2003 г. се очаква мобилните потребители да станат 1 милиард, т.е. 1 на всеки 6-и жител на планетата. Wap е
технологията, която ще даде на тези хора постоянен достъп до интернет.
Достъп без ограничения от географско положение. По този начин мобилната мрежа ще промени окончателно начина ни на живот.
Протоколът е замислен достатъчно гъвкаво, за да може да използва различни мрежи. В това число влизат GSM, PDC, CDPD, CDMA,
TDMA, PHS и DECT, към тях ще се присъединят и следващите стандарти от трето поколение.
В мобилните телефони wap се разпостранява чрез Short Message
Service (SMS) или чрез Circuit Switched Data (CSD). Вторият вариант
предоставя по-големи възможности и по-добра скорост.
Мнозинството уебстраници, които посещаваме, са написани на
HTML (hypertext markup language – език за маркиране на хипертекст).
Но този език е прекалено сложен за мобилните апарати. Те могат да отварят страници, написани най-вече на WML (wireless markup language –
език за безжично маркиране). Този език опростява представянето на
информацията и времето, необходимо за нейното предаване. Така че,

3
4

<Simon Cusons – "Programming with Perl">
<Martin Frost – "Learning WML and WML script">
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когато се казва, че страницата трябва да бъде в wap-формат, се разбира,
че тя трябва да е написана на wml.
Wml е нов език. Той се появи през 1999 г. и е доста лесен за изучаване. Той позволява на уебмастърите да определят формата на текста
и начина на неговото представяне, йерархията на страниците и тяхното
свързване. Wap-страниците се наричат „карти“, а структурирана група
от карти се нарича „дек“ (както група от нормални html страници, подредени в определена йерархия се нарича „сайт“). Wml позволява създаването на статични страници, които само показват текст, картинки и
позволяват преход към други страници (карти). Това не означава, че
wap-сайтовете са непременно статични. Разработена е версия на
JavaScript, наречена WML Script, която позволява добавянето на динамични функции към картите. Wml-файловете и wml script файловете
трябва да са записани отделно един от друг. Засега е невъзможно
вграждането на скрипта в кода на картата, както това става в един htmlфайл. Продължават и опитите да се сработят wap-сайтовете (дековете) с
технологии като php, perl и cgi, което позволява връзки с бази данни и
дуги методи за свободно боравене с информация5.
Пример за скрипта, осигуряващ достъп до базата чрез мобилен телефон:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC „-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://
www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card id="WAP“ title="GetInfo">
<p>
EGN:<input type="text“ name="EGN"/>
FN:<input type="text“ name="FN"/>
<anchor>
Send <go href="/cgi-bin/wml.wml“ method="post">
<postfield name="name“ value="$(EGN)“ />
<postfield name="email“ value="$(FNl)“ />
</go>
</anchor>
</p>
</card>
</wml>

5

< www.wapforum.org >
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Сензорните екрани
Сензорните екрани (touch screens) са устройства, които дават
възможност компютърните системи да се управляват само с докосване
(натиск) върху екрана на монитора, без използване на мишка и клавиатура. Възможността за управление чрез мишка и клавиатура, разбира се,
се запазва, но обикновено служи само за сервизни функции.
В недалечното минало сензорните екрани бяха екзотични, скъпи
устройства за високотехнологични приложения като управление на
трафика във въздухоплаването и контрол на ядрените електроцентрали.
Това вече не е така. По света можете да ги срещнете на голям брой публични места било като компонент на терминали за обществен достъп до
информация от типа на „Инфомат“, било като част от информационната
система на хотели, хипермаркети, болници и лаборатории, професионални звукозаписни и телевизионни студиа, учебни центрове, центрове
за предоставяне на услуги от едно гише, библиотеки и пр. Тази технология търси своето място и на българския пазар, защото с времето цените
на съответните продукти стават все по-достъпни, а предимствата им в
определени ситуации са неоценими. Реализирането на клиентски интерфейс на модула touch screen е с помощта на Macromedia Flash. При
докосване върху полетата за идентификация се появява виртуална клавиатура, от която се въвеждат фак. номер и ЕГН. Бутонът „OK“ потвърждава идентификацията и потребителят има връзка до базата данни.
Връзката между Flash и Perl се осъществява посредством
Action script:
Action script за виртуалната клавиатура
on (release){
myTextArea.text .= „A“;
}
Action script за заявка към perl скрипт
on (release) {
loadVariables(„test.pl“, this, „GET“);
gotoAndStop(„loading“);
}
Сигурност на информационната система.
• SSL security – OpenSSL6

6

< John Viega – "OpenSSL" >
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Начална конфигурация
Започваме с генерирането на сертификат за уебсървъра, подписването му от нашата CA и поставянето им в конфгурационните директории:
# openssl req -new -sha1 -keyout newkey.pem -out newreq.pem
# ./CA.pl -signreq
# mv newcert.pem /etc/apache/ssl.crt/server.crt
# mv newkey.pem /etc/apache/ssl.key/server.key
# cp FilipovSystems-CA/cacert.pem /etc/apache/ssl.crt/cacert.crt
Горният пример ще създаде частен ключ, който ще бъде криптиран и ще се иска парола при зареждането му от уебсървъра.
Модулният маршрутизатор за достъп Cisco 1751 е идеално решение за развитието и интегрирането на институции е-услугите. Той поддържа е-услуги характеристики като виртуални частни мрежи, сигурен
интернет, интранет и екстранет достъп с възможности за защитна стена,
широколентов DSL и интегриране на широка гама от услуги за
глас/видео/данни и факс. Cisco 1751 предлага:
1. Гъвкавост при посрещане на изменящите се изисквания на
потребителя; модули за индивидуално конфигуриране на системата за
посрещане на специфичните нужди на потребителя;
2. Защита на инвестициите благодарение на капацитета за поддръжка на нови WAN интерфейси като широколентов DSL и кабелен
достъп, интеграция на мултифункционални услуги за пренос на глас и
данни и виртуални частни мрежи;
3. Интеграция на многообразни мрежови функции, включително
опционална виртуална частна мрежа със защитна стена, и DSU/CSU за
опростяване на инсталацията и управлението.
Cisco 1751 предоставя тези възможности с помощта на Cisco IOS
софтуера под формата на модулно интегрирано решение за достъп.
Cisco 1751 осигурява рентабилно решение за поддържане на е-услуги
приложения чрез цялостна поддръжка;
4. Многофункционално интегриране на глас/факс/данни;
5. Сигурен достъп до интернет, интранет и екстранет с виртуални
частни мрежи и защитна стена;
6. Интегрирана възможност за свързване чрез капацитет DSL;
7. VLAN поддръжка (IEEE 802.1 Q)7.

7
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Fingerprint recognition

Биометрията вече навлиза в бита ни така, както направиха интернет и мобилните телефони.
Биометрията включва технологии, сканиращи лица, ръце, ирис,
глас. Съотношението сигурност–цена при сканирането на пръстовия отпечатък в сравнение с другите биометрични методи обаче е найрентабилно, а пазарният дял на технологиите с пръстов отпечатък е 52 %.
Пръстовият отпечатък е и най-популярният и най-удобен начин
за идентификация на личността. Той се саморегенерира дори да бъде
наранен или порязан. Остава почти постоянен през целия наш живот.
Пръстовият отпечатък не може да бъде изгубен, откраднат, фалшифициран или предоставен на други лица за разлика от всеки един
ключ или карта. Не може и да бъде забравен като поредната от купища
пароли.
4. Заключение
Опитът ми показа, че разработката на информационна система не
е нещо крайно и със строги закономерности. Проектът претърпяваше
промени и те продължават поради причината, че винаги има и други
начини на реализация, които често са по-добри от сега използваните
(например замяната на PHP с Perl, както и смяна на платформа и използвани ресурси). По-важно е реализираната система да работи добре, да е
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лесна за поддръжка, да има достъпен интерфейс както за хората, които
административно я ползват, така и за потребителите. За щастие информатиката е наука, която е „безкраен океан“ от знания и предизвикателства и поражда нови и нови идеи в създаването на подобни проекти. Бъдещите ми планове са базирани на „agent“ на приципа изкуствен интелект, които се надявам да реализирам освен за по-голяма атрактивност
на системата, така също и за по-голяма сигурност и експлоатация.
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СВОБОДНИЯТ ПАЗАР КАТО ИНСТИТУЦИЯ
хон. ас. Иван Петров
Колеж по икономика и администрация – Пловдив
THE FREE MARKET AS AN INSTITUTION
Honorary assist. Ivan Petrov
College of Economics and Administration – Plovdiv
Abstract: The article views three different interpretations of free market as an institution.
It treats the historical rise of the conception „laissez-faire“ of the
physiocrats as well as Adam Smith’s theory about the market’s „invisible
hand.
The first trend of the classical doctrine about the free market to be
taken into consideration is Utilitarianism. The piece gives reference to the
basic moments in the defence of the free market from the point of view of the
personal realization of the individual on the principle of utility.
The second intellectual trend to be viewed is the Laissez-faire rationalism. The article draws attention to its historical genesis as well as to the
conviction, typical to that trend, that behind the everlasting natural phenomena is hidden a clear logical formula and the free market is an order of mind,
which is much more long-lasting than the adopted reality and comprises a
combination of freedom and rationalism.
The third interpretation of the conception „laissez-faire“ is the evolutionary one. In it the market is treated as an element from the economic, political and cultural reality. The free market, from this viewpoint, is a type of
civilization, with definite historical and geographical boundaries, a product
of a prolonged process of evolution.
Key words: The theoretical construction „laissez-faire“, The term
„free market“,The metaphor of the „market’s invisible hand“, The Laissezfaire conception about Utilitarianism, Laissez-faire rationalism, Evolutionary interpretation of the conception „laissez-faire“, the market civilization.
1. Теоретичната конструкция „laisser-faire“ е най-широко дискутираната в икономическата теория. Историята на възникването на самия
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израз според Кант сочи, че той никога не е означавал някакъв „закон за
джунглата“ или отсъствие на държавата. Историята, както е предадена
от Кант, е следната: „Френски министър поканил на среща найуважаваните търговци и поискал от тях предложения за подобряване на
търговията. Един стар търговец, който мълчаливо изслушал всички,
накрая се обърнал към министъра с думите: „Вие направете добри пътища, изсечете добри пари, създайте работещо право и други подобни
неща, останалото оставете ние да направим“1.
Формулирана навремето от физиократите, тази максима е служела първоначално за обосноваване на икономическата свобода в една
аграрна система. С времето обаче лесеферизмът започва все по-широко
да се свързва с английския либерализъм, концепция, която приема, че
свободното стопанство е само едно от проявленията на живота в свободното общество наред с политическите свободи, плурализма на възгледите, толерантността и т.н. Оттук се налага мнението, че макар понятието „laisser-faire“ да се отнася само до икономическата сфера, косвено
то предполага утвърждаването на свободата като върховен идеал, което
го превръща във фундамент на теорията за обществото на свободните
хора.
Лесеферизмът не е единствената теория, чиято амбиция е да посочи пътя за изграждане на свободното общество, макар че никоя друга
не е завоювала толкова големи успехи на това поле. Доверието в свободната пазарна икономика се обяснява наред с всичко друго и с разочарованието от политическите експерименти с тоталитарен характер,
които уж трябваше да сложат началото на свят, по-добър от капитализма, а родиха най-голямата в историята репресивна система. Така че лесеферизмът не само възкресява вярата в свободния пазар, но и показва
начина да бъде изградена цивилизация на свободата.
Понятието „свободен пазар“ е едновременно очевидно и многозначно. Очевидно е в случаите, когато сведем значението му до формално описание на механизма за саморегулация. Казано най-просто, свободният пазар е обществено-икономическа структура, чиито елементи –
човешките индивиди и групи, реализиращи собствени цели с помощта
на избрани от самите тях средства – си сътрудничат без посредничеството на централен орган на управление. Но очевидността на категорията
„пазар“ изчезва в момента, когато започнем да разсъждаваме върху това
каква действителност описва то и какви са реалните причини за саморегулационната способност на свободната конкуренция. Кои икономичес-

1

Цитирано по: Стоилова, В. Пазарният ред. С., 2002, с. 108.
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ки, социални и етични аргументи говорят в полза на свободния пазар и
кои го отхвърлят?
Многозначността, съдържаща се в понятието „свободен пазар“, се
е проявявала в течение на цялата история на теорията на лесеферизма.
Адам Смит, един от първосъздателите на тази теория създава метафората за „невидимата ръка“ описваща пазарния механизъм и разкриваща
както очевидността, така и сложността на понятието „пазарна саморегулация“. В „Богатството на народите“, във фрагмент, цитиран от почти
всички трудове, посветени на капитализма, Смит пише: „Ръководейки
производството така, че продуктът му да има максимално висока
стойност, предприемачът мисли единствено за своята печалба, но в този
и в редица други случаи някаква невидима ръка го направлява така, че
да се стреми към цел, каквато изобщо не е възнамерявал да постигне. В
същото време обществото, което изобщо не участва в това, винаги е
облагодетелствано. Преследвайки личния си интерес, човек работи за
интересите на обществото по-успешно, отколкото когато наистина иска
да им служи“2.
Употребата на метафората за невидимата ръка означава признание, че скритите сили за които тя говори, се изплъзват от нашето познание. Тоест метафората е свидетелство не за решаване на проблема, от
страна на Смит а за неговото поставяне. Решението би се заключавало в
показването на каква действителност се крие зад него и бихме могли да
кажем, че цялата интелектуална история на капитализма е поредица от
опити да се придаде конкретно значение на тази метафора.
Многозначността превръща теорията на свободния пазар в разнолика доктрина, с множество възможни интерпретации, често противоречиви и служещи на различни цели. С други думи съществува не една,
а няколко концепции на капитализма, базирани върху аргументи, които
не са непременно в хармония помежду си.
Не съществува една-единствена интелектуална традиция, която
да ни даде достатъчно недискусионно познание за институцията на пазара. „Сред различните течения, които изграждат класическата доктрина
в това отношения, особена роля са изиграли преди всичко три: утилитаризмът, рационализмът и еволюционизмът“3. Техните взаимни връзки и
конфликти са формирали теорията на свободния пазар. Конкретните
значения, приписвани на тези интерпретации, са се променяли паралелно с развитието на капитализма, но основната схема, появила се пред
XVIII век, си остава и до днес една и съща. Цялата история на споровете
за смисъла и ценностите на капитализма, може да бъде представена под
2
3

Смит, А. Богатството на народите. С., 1983, с. 437.
Легутко, Р. Споровете за капитализма. С., 1995, с. 12.
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формата на аргументи, водещи началото си в крайна сметка от едно от
тези три гледища.
2. В основата на утилитаризма, включително и на неговата лесеферистка версия е залегнало убеждението, че светът не може да бъде
оценяван с помощта на обективни критерии. Утилитаристите смятат, че
обществените институции или отговарят на потребностите на индивида,
давайки му усещане за задоволеност, или му вредят, предизвиквайки
усещане за болка. Абсолютният мотив за човешките действия е субективната реакция спрямо външните дразнители. Принципът на полезността според който индивидът оценява всичко през призмата на удоволствието е според утилитаристите най-ефикасния и предпочитан от
човека критерий за оценка. Поради това, той трябва да бъде оставен
свободно да търси полезността. Обективните норми и общоприетите
оценки не винаги заслужават доверие, докато субективното усещане
никога не лъже. Ако индивида има свобода да действа, той не би се ангажирал със сътрудничество, което не му носи ползи.
Утилитаристите не само описват действителността с помощта на
принципа за полезното, но и го превръщат в норма. Те твърдят, че човек
живее съобразно усещането си за полза и тъкмо така трябва да живее.
Всеки опит човекът да бъде издигнат до нивото на така наречената
обективна истина или до това, което е прието да се смята за поблагородна страна на човешката природа е репресивен и противоречи на
интересите му.
Утилитаристичната защита на свободния пазар е прилагане на тези твърдения към проблемите на икономическата и социална организация. Свободната търговия, свободната конкуренция, свободната инициатива би трябвало да създадат най-подходящите условия за да се задейства механизма на удоволствието и болката. Факторът индивидуален
ентусиазъм, участието в изграждането на собствената съдба, както и
отговорността за успеха или проваля в икономическия процес, са огромна творческа сила, несравними по своята съзидателност и никоя
друга форма на обществено коопериране.
Лесеферисткия утилитаризъм оповестява, че основания на принципа на полезността свободен пазар е елемент от големия процес на
освобождаване на човека. Освобождавайки средствата за постигане на
индивидуално удоволствие, капитализмът помага на човешката личност
да заеме централно място в обществото – процес, започнал с разпада на
стабилното и йерархично средновековно общество. Животът престава
да бъде кратко и унило пътуване към вечността, а се превръща в автономна ценност.
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„Хармонията, която е трябвало да генерира пазарът, не е нещо
мистериозно за утилитаристите, тъй като идеята за обществено коопериране е могла да бъде изведена направо от принципа на полезността“4.
Ако индивидите са мотивирани главно от желанието за лично удоволствие, то всеки обществен ред, който не подтиска тази мотивация, би довел по естествен път до социална система, удовлетворяваща всички
страни. Благодарение на сложния обществен организъм на приспособяване, компромиси, преговори и размяна, свободният пазар поддържа
вътрешна хармония. Но утилитарния механизъм е имал много пошироко приложение от икономическата регулация на търсенето и предлагането. Достигането до компромис, приемлив и изгоден и за двете
страни, се превръща в илюстрация на определен модел за решаване на
проблемите, които би могъл да бъде следван и във всички останали
сфери на обществения живот. Смятало се е, че принципът на полезността има толкова консолидиращ ефект, че е напълно достатъчен за относително безконфликтно и ефикасно функциониране на обществото.
Субективистичната перспектива на утилитаризма води до номиналистична интерпретация на свободния пазар. Свободният пазар е бил
не толкова автономно обществено-икономическо образувание, ценно
само по себе си и заради своите качества, колкото определен метод, осигуряващ на индивидите свободна реализация на избраните цели. Не е
имало нито строго установени пазарни догми, нито несменяеми правила
за полезност, които да запазват валидността си независимо от
практическите последствия. В крайна сметка всичко е зависело от субективното усещане: лесеферистките претенции са запазвали валидността си толкова дълго, колкото дълго пазарът е успял да премине
през безкрайния брой тестове, засягащи безкрайно много индивидуални
случаи. За да бъде последователен в обещанието са за индивидуално
освобождение, утилитаризмът е трябвало да се бори срещу всички догми, включително и срещу догмите на самия лесеферизъм, показвайки
недоверие срещу всякакви абсолютни стандарти, зад които не стои индивидуалния опит. Затова окончателно становище по въпроса за свободния пазар не е било възможно. Единственото, което е можело да се
твърди е, че в повечето случаи лесеферистките методи са по-ефикасни в
освобождаване на индивидуалната инициатива и по-продуктивни при
създаване на богатство.
3. Лесеферисткият рационализъм има същата цел и метод, както
всяка друга версия на рационализма. Той се гради на предположението,
че зад видимостта на безкрайно разнородни явления е скрита ясна логи4
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ческа формула, до която в крайна сметка може да бъде сведена цялата
действителност. Рационалистите смятат многообразието на света за
илюзия на неподготвеното око, илюзия, която трябва да бъде отстранена, за да се разкрие простотата на логическия принцип. Всички рационалисти са смятали, че светът притежава такава логична схема и че съществува език, способен да предаде нейния смисъл.
В лесеферисткия рационализъм тези два аспекта – метафизичният
и научният – са ясно откроени. Присъствието на метафизичен елемент в
класическата теория на свободния пазар рядко е било поставяно под
съмнение. В светлината на тази интерпретация пазарната хармония е
само част от глобалния ред на нещата.
Тази мистична хармония тръгва от Средновековието и се корени
в средновековното разбиране за божествения порядък в който всеки
човек или предмет имат своето естествено място. Аналогиите между
тази религиозна визия за света и свободния пазар, колкото и отдалечени
на пръв поглед да изглеждат, не са напълно лишени от основание, защото „и към двете концепции за ред може да се приложи метафората за
невидимата ръка – в първия случай на Бога, във втория – на пазарната
логика“5. И в двата случая направляваната от невидимата ръка личност е
можела да се смята за свободно действаща, докато на практика само е
участвала в общия план, понякога грешейки в конкретните действия, но,
общо взето, допринасяйки за съвършенството на цялото. Пронизващия
действителността и поддържащ пазара логос е обективен закон, система
от универсални принципи, напълно неподвластни на съзнателното действие от страна на човека.
Теоретиците на лесеферизма твърде често си служат с деистична
аргументация, сякаш с надеждата да открият в нея основа на теорията
на свободния пазар. Тази надежда се оказва до голяма степен оправдана.
Деистичната визия за света, в която Бог предоставя на човека свобода в
конкретните действия и дори му прощава евентуални грешки, поемайки
отговорността за съвършенството на света като цяло, е служила добре за
легитимиране на пазара.
Тезата за хармонията в света, от която пазарът е елемент и пример, разкрива наред с метафизичното си съдържание и други важни научни и методологически аспекти. Деистичната вяра в логичното ядро на
света е била еднакво вдъхновяваща както за този, който се е посвещавал
на спекулации върху присъствието на божествен елемент в земната субстанция, така и за хладно разсъждаващия учен, който е откривал в пред-
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ставата за организираната природа импулс за търсене на абстрактни
формули под емпиричния пласт на действителността.
Последствията от лесеферисткия рационализъм са, че икономическата наука, или политическата икономия, както е първоначалното и
наименование е узряла дотолкова, че да получи статута на наука, еднакъв с този на физиката.
За лесеферисткия рационализъм свободният пазар е бил следователно преди всичко ред на разума, който не може да се отъждестви с
каквото и да било емпирично образувание. Бил е нещо което остава невидимо за обичайното възприятие, но което с положителност съществува и то много по-трайно от възприеманата действителност. Безбройните
явления светят с неговата светлина, получавайки значение и ставайки
разбираеми само ако са били възприети на фона на голямата система от
природни икономически закони. Скритата логическа схема не толерира
отклоненията и наказва безмилостно погрешните предвиждания и нелогичните ходове. Ако рационалната теория ни убеждава достатъчно за
съществуването на невидимия пазар, това се постига със сигурност от
неговите последствия-елиминирането на неразумните действия, печалбата за интелигентните, банкрутът за глупавите.
Рационализма, от който черпи класическата свободнопазарна мисъл, има своите корени в деизма на XVIII век и носи всички негови
структурни и исторически ограничения. За лесеферистката мисъл това е
необикновено важен епизод защото концепцията за свободния пазар
получава по това време убедителна обосновка. Особено важен принос
представлява формулата, позволяваща да бъдат съчетани двете основни
категории, без които свободния пазар е немислим – свободата и рационалността. Всяка рационалистична философия, в това число и лесеферизмът, по дефиниция е трябвало да се подчинява на някакъв вид универсална разумност, като е приписвала тази черта на света. Трябвало е
също така, в случая когато служи за обосновка на капиталистическия
ред, да защитава свободата на човека и неговите естествени права.
За класическата теория на лесеферисткия рационализъм е характерно дълбокото убеждение, че свободата и рационалността могат да
бъдат съчетани, че пазарът става реалност благодарение на свободните,
разумни и отговорни индивиди.
4. Третата интерпретация на концепцията „laissez-faire“ може да
бъде наречена еволюционна В нея пазарът се разглежда като елемент от
икономическата, политическата и културната действителност. „Пазарният ред, вътрешното равновесие на свободната конкуренция, хармонията между общата стабилност и индивидуалната свобода за действие са
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възможни като следствие от самокоригиращата се еволюция“6. Тъй като
пазарът има своите корени в определена културна почва, неговото действие може да бъде разбрано само на фона на политическите институции,
правото обичаите, религията и другите елементи на широко разбираната
култура, които в резултат на материалната и духовна история са се превърнали в инструмент, организиращ живота на общността.
Следователно, за еволюционизма капитализмът не е полезен метод, както го интерпретира утилитаризма, нито разумен ред, какъвто го
вижда рационализма а цивилизация – развита обществена структура с
висока степен на сложност, чието изследване надхвърля рамките на
икономическия обмен и ни ангажира в широкомащабни проучвания на
всички цивилизационни явления като история, политическа система,
общество, култура и т.н.
Тук пазарът е интерпретиран като фаза в историческото развитие,
предшествана и предопределена от други исторически фази, без които
лесеферистката действителност не би могла да се появи. Смятало се е,
че той е формиран от конгломерата на минали исторически събития и
изводът е, че на еволюцията е присъща определена закономерност, която е превърнала капиталистическата цивилизация в естествен продукт
на миналото. Духът на пазарния капитализъм е бил кулминацията в дългия процес на обществена интеграция започнал много преди това. Разделението на труда в системата на лесеферизма е смятано за нещо повече от технологично постижение – било е израз на интегриране на обществото чрез създаване на автентични и свободни обществени връзки,
изграждане на истинско човешко общество, а не изкуствено планирана
структура, поддържана със силата на централна власт. Новото капиталистическо общество е трябвало да се различава от предходните по едно
основно качество – свободата. Тя е продукт на цивилизацията и резултат от процеса на еволюция, а не естествено състояние на човека. Докато утилитаризмът предполага, че свободната творческа природа на човека може да се изяви едва след отхвърляне бремето на противоестествените колективни ограничения, налагани му от групата, традицията и
религията, за еволюционизма, обратното, свободата е част от институционализираната история и изглежда немислима извън една определена
среда, където правото, обичаите, политическите структури и духовната
традиция са осигурили условията нейното появяване да е трайно, желано и благотворно.
Пазарната цивилизация, успяла да съчетае институционалната
свобода с реда, е била смятана за краен и оптимален продукт на култур6
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ната еволюция. Тя е вечно развиващо се и никога незавършено творение, плод на многобройни фактори. Въпросът за това, как да бъде интерпретирана метафората за невидимата ръка, получава по този начин
задоволителен отговор. Необикновеното равновесие в индивидуалните
пазарни действия, наглед егоистични и противоречиви, е възникнало
вследствие еволюционното подреждане на институции, формирали в
течение на историческия процес множество механизми, най-често неосъзнати, но способни да координират разнопосочните човешки интереси. Видимата тъкан на институциите и незримата тъкан на духовното
наследство са споявали живота на индивидите в цивилизационен организъм, който им е доставял безброй начини за комуникация и коопериране, а същевременно е минимизирал принудите, опирайки се на онези
обществени уредби, които са резултат от спонтанното участие в общността. В процеса на еволюция в пазарната субстанция постоянно възниква богатство от процедури, обуздаващи анархията на индивидуалните действия.
Едно общо убеждение свързва лесеферистите от еволюционното
направление. Те смятат, че свободният пазар е преди всичко определена
реалност – не априорна логика на човешкото действие, нито само метод
за ефективно натрупване на богатство, а особено съчетание от исторически обстоятелства, институции, духовна традиция, икономически и
социални обичаи. Той е, накратко казано, цивилизация с определени
исторически и географски граници, продукт на дълъг еволюционен процес. Привържениците на тази интерпретация концентрират вниманието
си върху колективния опит, за легнал в основите на капиталистическия
ред. Според тях, през последното столетие капиталистическата цивилизация и конституиращия я опит са били фалшифицирани – от една страна нейните реални постижения не се разбират правилно, от друга –
прокламираните от свободния пазар морални и духовни ценности се
подценяват. Следователно лесеферисткият еволюционизъм има амбицията да даде генерална реинтеграция на културните процеси в западния свят: той трябва да защити не само доброто име на капитализма,
но и определен общ път за развитие на западния (и не само) свят.
Един от главните елементи на тази структура, свързан с останалите и заедно с тях поддържащ цялата конструкция е свободнопазарния
капитализъм. Ако той бъде отстранен, цялата конструкция ще рухна,
както би рухнала, ако извадим от нея християнството или демокрацията.
Според еволюционния лесеферизъм историята е на страната на
капитализма и ценностите, на които той служи, могат да бъдат подложени на ерозия само срещу страшната цена да бъдат отхвърлени духовните и материалните достижения на западната цивилизация.
22
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Основен разграничителен момент в трите направления е перспективата, от която те разглеждат и обосновават пазара. Перспективата на
утилитаризма е субективистична, тъй като основното за свободния пазар тук е личното чувство за удовлетвореност. Въпросът дали системата
функционира добре или зле, дали изисква приемане или реформиране се
решава винаги от отделния субективен индивид. На свой ред перспективата на рационализма е универсалистична. Свободният пазар е интерпретиран в светлината на универсалната категория рационалност, чиято
истинност не зависи от времеви и пространствени обстоятелства и от
исторически и психологически фактори. Тази перспектива е универсалистична защото законите, според които тя действа, не се различават в
зависимост от типа човешка личност, нито от характера на конкретната
цивилизация. За разлика от тези две интерпретации лесеферисткия еволюционизъм не е нито субективистичен, нито универсалистичен. Неговата перспектива е по-широка от перспективата на индивида, но постеснена от перспективата на извънвремевата универсалност. Това е
перспективата на културната традиция на социалната трупа, обществото, нацията или цивилизацията, които в течение на своята история са
изработили обща система за коопериране и комуникация.
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