Стопанска академия
„Д. А. Ценов” – Свищов
Катедра „Международни
икономически отношения”

Русенски университет
„Ангел Кънчев”
Катедра „Икономика”

Икономически университет Варна
Катедра „Международни
икономически отношения”

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА ДОКТОРАНТИ

СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Свищов
2015

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

През месец април 2015 година катедра „Международни икономически
отношения” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов организира за
деветнадесета поредна година студентска научно-практическа конференция.
Темата на тазгодишната студентска конференция бе „Предизвикателства
пред международния бизнес”, с обособени шест тематични направления:
1. Международни икономически кризи.
2. Международни инвестиции.
3. Международен туризъм.
4. Международен маркетинг.
5. Международна интеграция и търговия.
Конференцията се проведе съвместно с представители на катедра
„Икономика” при Русенски университет „Ангел Кънчев” и катедра „Международни
икономически отношения” при Икономически университет – Варна, с участието на
студенти и докторанти от специалност „Международни икономически отношения”
от трите висши учебни заведения.
Програмен комитет:
 Проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов – ръководител катедра „Международни
икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни
икономически отношения“, Икономически университет – Варна
 Доц. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“,
Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

Рецензенти:
 Доц. д-р Галина Захариева – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 Доц. д-р Драгомир Илиев – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 Гл. ас. д-р Симеон Момчев – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 Гл. ас. д-р Карина Саркисян-Дикова – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов
 Гл. ас. д-р Галин Стефанов – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Публикациите отразяват личните виждания на авторите. Изказаните тези,
обоснованите изводи и твърдения не обвързват по никакъв начин
Организационния комитет на конференцията. Авторите на материалите,
публикувани в настоящия сборник, носят отговорност за тяхната автентичност.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
Адрес на електронното издание:
www.mioconference.eu/publications
2

СЪДЪРЖАНИЕ:
АНАЛИЗ НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАЦИОНАЛНИТЕ
ПОЛИТИКИ СПРЯМО ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ
ИНВЕСТИЦИИ ........................................................................................................ 5
Иван Ангелов Ангелов
ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИ
КАПИТАЛ ............................................................................................................... 13
Кристиян Пламенов Вълчев
ВЪЗНИКВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА
ГРУПОВО ФИНАНСИРАНЕ .......................................................................... 22
Ивайло Иванов Петров

РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ ............. 30
София Борисова Вергилова
ПРОЦЕСИ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ В
СЪВРЕМЕННОТО МЕЖДУНАРОДНО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО ................................................................................................ 37
Даниела Тинкова Трифонова

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО
ПАРТНЬОРСТВО – ПЪТЯТ КЪМ ГЛОБАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ ............................................................. 46
Десислава Димитрова Митева

3

4
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АНАЛИЗ НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАЦИОНАЛНИТЕ
ПОЛИТИКИ СПРЯМО ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
Иван Ангелов Ангелов
Докторант, катедра „Международни икономически отношения”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
Въведение
С нарастването на тенденцията към трансгранична икономическа
интеграция и глобализация, расте и отвореността и взаимозависимостта на
отделните страни по света. В резултат от това се увеличават и количествата
на международните капитали, които търсят оптимални условия за
реализация, като един от основните способи за пренос на тези капитали са
преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ).
Множество научни разработки са посветени на изучаването на
директните задгранични инвестиции, като обръщат внимание на факта, че
те създават условия за разширяване на производствата и усъвършенстване
на съществуващите вече такива, чрез тях се разкриват нови работни места и
се повишава заетостта в страната реципиент. Също така преките
чуждестранни
инвестиции
допринасят
за
внедряването
и
разпространението на нови технически и научни постижения в различните
страни.
ПЧИ биват определяни като „инвестиции, създаващи дългосрочни
взаимоотношения и отразяващи траен интерес и контрол на единица,
резидент на една икономика (чуждестранен пряк инвеститор или
предприятие майка), в предприятие, резидент на икономика, различна от
тази на чуждестранния пряк инвеститор.”1
Това, което трябва да имаме предвид е фактът, че осъществяването на
прякото инвестиране от една страна в друга представлява сложен процес,
който е свързан с множество пречки, което говори и за актуалността на
изследвания проблем, както и необходимостта от проучването му в детайли.
Целта на настоящата разработка е да се изследва динамиката в
политиките които водят страните по Света спрямо преките чуждестранни
инвестиции.
Обект на изследването са преките чуждестранни инвестиции, а
предмет на разработката са политиките, които различните страни водят
спрямо тях.
Изследователската теза е, че тенденцията към либерализация в
политиките спрямо международните инвестиции, обуславя необходимостта
от допълнителното им проучване и анализ, подчертавайки важността на
националната политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции.

1. Динамика на измененията в политиките спрямо преките
чуждестранни инвестиции

OECD: United Nations, World Investment Report, 2001, с. 301, at: http://unctad.org/en/Docs/wir2001_en.pdf,
05.11.2014 г.
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Вземайки под внимание характера на преките чуждестранни
инвестиции, в чиято основа отчитаме ефектите които носят със себе си,
установяваме и потенциалът им за генериране на растеж и развитие на
икономиките на страните реципиенти.
В същото време, трансграничното инвестиране се осъществява при
наличието на сблъсък на интереси в международен аспект. И двете страни
по осъществяването на този процес (инвестиращата страна и страната
приемник) търсят изгода под една или друга форма в резултат от
установяването на ПЧИ. Желанието за постигане на търсените резултати,
кореспондира пряко с въпросът за това каква политика спрямо ПЧИ водят
различните страни по Света.
В широк смисъл, обхватът на международната инвестиционна
политика може да бъде сведен до следните основни моменти:2
- внос на инвестиции от други страни под формата на преки и
портфейлни инвестиции;
- износ на инвестиции в други страни;
- регламентиране на международните отношения с други страни по
повод инвестициите;
- популяризиране предимствата и възможностите на страната за износ
и за приемане на инвестиции;
- организация и осъществяване на инвестиционната дейност в т.ч.
подпомагане, стимулиране и защита на инвеститорите.
От казаното до тук става ясно, че както инвестиращата така и
приемащата страна може да води определена политика във връзка с
реализацията на международните инвестиции. Казано най-общо
инвестиращата страна цели да оптимизира своите налични капитали, да
повиши производителността си, да достигне до нови пазари, да минимизира
разходи за транспорт, от мащаб и в крайна сметка да достигне до получаване
на икономическа изгода под формата на печалба.
Това върху което се фокусираме, е гледната точка на страната
реципиент, като политиката която една страна (в качеството й на
потенциална приемаща страна) би могла да води спрямо ПЧИ, разделяме в
две основни направления:
1) Рестриктивна – съдържаща мерки за ограничаване присъствието и
полето за действие на ТНК, като мотивите тук най-често са:
 да се предпазят ключови отрасли от националното стопанство;
 да се предпазят местни производители, търговци и работници;
 да се предпази околната среда.
2) Либерална – която цели привличане на повече външни инвестиции
и извличане на ползи за икономиката на страната в резултат от
това и се състои от действия, насочени основно в направление:
 осигуряване
по-голяма
свобода
за
чуждестранните
инвеститори;
 насърчаване на дейността на чуждестранните фирми, чрез
различни стимули.
2

6

Стойков, Ив. Момчев, С. Международна инвестиционна политика, Фабер, 2005, с. 9.
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Във връзка с тези две направления на възможната политика на
реципиентите спрямо ПЧИ, можем да отбележим, че в исторически аспект, в
множество страни първоначално на ПЧИ се е гледало с недоверие и дори са
били считани за по-скоро носител на потенциални негативи за икономиката
на приемащата страна.
В статията „Разсъждения върху ролята на преките чуждестранни
инвестиции при прехода към пазарно стопанство” 3, е засегнат въпроса за
политиката по отношение на ПЧИ в България, както и в други Европейски
страни. Въпреки по-скоро рестриктивната политика спрямо ПЧИ в бившите
социалистически страни и първоначалния подход към тях с недоверие в
периода до 1990 г., в последствие, като резултат от настъпването на
икономическите реформи в страните от Централна и Източна Европа,
тенденцията е към засилване на интереса и желанието да се привличат ПЧИ.
Предвид основните направления на интернационализацията на
световната икономика (регионализация и глобализация), с течение на
времето много други страни в световен мащаб също изменят политиките си
спрямо ПЧИ и отварят икономиките си за чуждестранните инвестиции. За
периода 1991-1997 г. около 94% от всички 750 промени в политиката спрямо
ПЧИ на страните са в посока създаване на по-изгоден климат за ТНК.4
„За разлика от преди, сега всички развиващи се страни и тези в преход
приветстват ПЧИ и значително са либерализирали правилата и регулациите
си в този аспект. …Потвърждение за това е, че тенденцията на
либерализация е силна във всички региони от развиващите се страни и
икономики в преход, дори в Латинска Америка е най-силна, защото
политиката в този регион беше особено рестриктивна преди последните
промени.”5
Тези многобройни промени, извършени в политиките на национално
ниво по отношение прякото инвестиране зад граница са показателни за
интересите на различните страни, които се борят за привличането им. Това
очертава и конкурентната среда в която се намират отделните икономики в
желанието си да привлекат чуждестранни инвеститори, такава каквато е и
днес.
На следващата графика можем да проследим развитието в
тенденцията към либерализиране, респ. ограничаване на политиките
спрямо присъствието и дейността на ПЧИ в различните страни по света.

Вж: Дамянов, Ат. Разсъждения върху ролята на преките чуждестранни инвестиции при прехода към
пазарно пространство, Годишник СА„Д. А. Ценов” – Свищов,XIV, 1999, с. 247-265.
4
UNCTAD, World Investment Report 1998: Trends and determinants, 1998, p. 55, at:
http://unctad.org/en/docs/wir1998_en.pdf, 20.11.2014.
5
Марков, Ог. Преки чуждестранни инвестиции, растеж и миграция, АИ „Ценов” Свищов, 2004, с. 11.
3
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Графика 1. Процентно изменение на промените в политиките спрямо
ПЧИ в световен аспект (в посока либерализация или ограничение) за периода
2000-2013 г.

Източник:
UNCTAD,
WIR
2014,
p.
142,
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf , 25.03.2015.

at:

Данните на графиката потвърждават високия процент на промени в
политиките на отделните държави в посока осигуряване по-голяма свобода
за ПЧИ в периода до началото на новия век. В следващата част от отчетния
период (2002-2013) се наблюдава повишаване броя на рестриктивните
мерки спрямо дейността на ТНК в приемащите страни.
Въпреки това повишение обаче, значително по-голям остава броят на
предприетите действия за насърчаване на прякото инвестиране зад
граница. По данни на UNCTAD, през 2013 година 59 страни са предприели 87
на брой нови политики спрямо ПЧИ, като 61 от тях са насочени към
стимулиране на ПЧИ, а едва 23 са насочени към установяване на рестрикции
или регулации.6
Нововъведените мерки с цел улесняване и поощряване дейността на
ТНК са от типа на:
 увеличение или премахване на „тавани” за притежание на брой
акции на определени местни предприятия от чужди
инвеститори;
 снижаване на правителствените изисквания спрямо действията
на инвеститорите;
 снижаване на данъчните ставки (корпоративен данък).
Основната част от тези мерки са отчетени от страни в Азия (Индия,
Корея, Филипините, Индонезия), както и Мексико и Куба, които биват
окачествявани като страни с развиващи се икономики. Тази тенденция идва
в подкрепа на твърденията, че страните с икономики, които са в процес на
развитие или преход са променили своята визия, респ. политика, спрямо
входящите ПЧИ. Осъзнатият потенциал за растеж и развитие който
директните задгранични инвестиции носят със себе си именно в такъв тип
страни (нуждаещи се от нови технологии, умения, опит и средства за да
ускорят развитието си), обославя и промяната в политиките спрямо тях.
6

8

Вж: UNCTAD, WIR 2014, p. 142, at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf,25.11.2014.
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Информация за тези промени дава изданието на Конференцията на
ООН за търговия и развитие, “Investment policy monitor”7, посочени в
следните четири направления с отчетен период, Ноември 2013 – Февруари
2014 година:
1) Условия по допускането/навлизането на ПЧИ в страната –
тринадесет на брой страни (Алжир, Израел, Индия, Италия,
Корея, Мексико, Монголия, Мианмар, Перу, Сейшелски острови,
Суринам Туркменистан и Виетнам) предприемат общо 15 на
брой промени, най-значими от които са:
- реформи в енергийния сектор и петролната индустрия (Мексико);
- премахване на някой от изискванията и ограниченията за
притежание на акционерен капитал от стратегически сектори,
както и осигуряване на някой правни гаранции и стимули за ПЧИ
(Монголия).
2) Условия по извършваните дейности в резултат на реализирани
ПЧИ – Чили, Мексико и Венецуела въвеждат общо 3 на брой
промени свързани с:
- регулациите относно автомобилния и банковия сектор;
- стандартизация на регулационната рамка по инвестиране във
фондове.
3) Дейности за стимулиране/улесняване на ПЧИ - седем страни
(Доминиканска Република, Ямайка, Малайзия, Тунис,
Обединените Арабски Емирства, Узбекистан и Виетнам)
извършват общо 10 на брой промени в следните направления:
- освобождаване от данъци в определени сектори (туризъм,
автомобилно производство);
- осигуряване възможност за закупуване на земя от чуждестранни
инвеститори;
- други инвестиционни стимули.
4) Дейности влияещи върху общия бизнес климат в страната –
седем страни (Албания, Боливия, Конго, Франция, Сейшелските
острови, Венецуела и Виетнам) предприемат 8 на брой промени
във връзка с:
- данъчни реформи;
- промени в условията за възнагражденията за труд;
- създаване на специализирани институции, уреждащи политиката
спрямо чуждестранните инвестиции и международната търговия.
В обобщение от проследените тенденции в глобалната трансгранична
инвестиционна политика, бихме могли да кажем, че е на лице висока
активност на различните страни по света в дейността им спрямо ПЧИ.
Статическата информация потвърждава идеята за осъзнатото значение на
преките чуждестранни инвестиции, измерено в броя на взетите мерки за
стимулиране вноса им в съответните страни, които на практика се явяват и
целенасочени действия в борбата за привличане на директни инвестиции от
чужбина.

7
Вж: UNCTAD, Investment policy monitor: a periodic report by the UNCTAD secretariat, 2014, p. 8-14, at:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d1_en.pdf, 27.11.2014.
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2. Място на политиката за привличане на преки чуждестранни
инвестиции спрямо останалите икономически политики и условия
„До известна степен, ние приехме за даденост идеята, че хората
ще идват тук, при нас и вече не сме така „гладни”, в опитите си
да рекламираме Америка и в опитите си да привлечем нов бизнес
в Америка.”
Барак Обама, Хавай, Ноември 2011 г.

Така създалата се конкурентна среда, в която страните се стремят
да осигурят внос на преки инвестиции от чужбина, обуславя и
необходимостта от това всяка отделна страна да работи усилено в насока
изграждане и поддържане на успешна политика за привличането им.
Изграждането на успешна политика за привличане на ПЧИ в дадена
страна е комплексен процес, свързан както с други политики в рамките на
съответната страна, така и с други налични условия там. За да определим
мястото на политиката за привличане на преки инвестиции сред другите
променливи множества, представяме следният схематичен образ:
СТРАНА „X”

Бизнес условия

Фактори за
привличане на ПЧИ

Политика за
привличане на ПЧИ

Международна
инвестиц. политика

Външноикономическа
политика

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И УСЛОВИЯ

Фигура 1. Връзка между политиката за привличане на ПЧИ и
останалите икономически политики и условия в страната
На първо място следва да отбележим, че политиката за привличане на
ПЧИ е част от други политики в съответната страна. От показаното на фигура
1. можем да видим, че на първо място тя е част от общата икономическа
политика. По-конкретно тя попада в обхватът на външноикономическата
10
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политика която води страната, като е основно направление и от
международната инвестиционна политика в частност.
Освен инвестиционната политика, външноикономическата политика
в една страна определя и множество други важни фактори свързани с тази
за привличане на ПЧИ - международни спогодби, участия в митнически
съюзи и търговски споразумения и др. От своя страна, както видяхме, по
дефиниция международната инвестиционна политика включва както
действия относно портфейлните инвестиции, така и действия с които се
ограничава или регулира транснационалното движение на инвестиции.
Следвайки този подход на разсъждение стигаме и до политиката за
привличане на ПЧИ, която е конкретно направление от международната
инвестиционна такава.
В същото време фигурата показва (фигура 1.), че политиката за
привличане на ПЧИ е пряко свързана и с наличните общи икономически
условия страната. Голяма част от тях формират условията за правене на
бизнес в съответната страна, част от които са и т. нар. фактори за привличане
на ПЧИ. Последните са от критична важност за привлекателността на
страната в очите на чуждестранните инвеститори, тъй като именно на база
сравнение между наличните фактори и условия за правене на бизнес в
отделните страни се прави и изборът на дестинацията в която да бъдат
вложени капиталите.
Така представената сложна система от икономически политики и
условия в рамките на дадена страна, демонстрира как пресичането на
изобразените множества определя и мястото на политиката за привличане
на преки чуждестранни инвестиции. Това, което можем да изведем в
резултат от представената на фигурата информация е, фактът, че
националната политика за привличане на ПЧИ е пряко обвързана както с
водената от съответната страна външноикономическа и международна
инвестиционна политика, така и от наличните бизнес условия и специфични
фактори определящи привлекателността на страната за преките
чуждестранни инвеститори.
На фона на направеното в настоящата разработка изложение,
извеждаме следното разбиране за политиката за привличане на преки
чуждестранни инвестиции:
Националната политиката за привличане на ПЧИ представлява пакет
от мерки и действия, които една страна предприема, посредством
правителството и институциите в нея, с идеята да промотира наличните в
нея предимства за правене на бизнес в сравнение с други страни и крайна
цел – привличане на директни инвестиции от чужбина в резултат на които
да получи икономическа изгода.
Заключение

В заключение, като резултат от направеният анализ и изложената
материя относно същността на политиката за привличане на преки
чуждестранни инвестиции, бихме могли да изведем най-малко няколко
ключови момента.
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Първо, на лице е тенденция към промяна (с течение на времето) в
разбиранията, а от там и на водените политики от различните страни по
Света спрямо ПЧИ. Статистическата информация потвърждава идеята за
потенциалното позитивно влияние на входящите ПЧИ за страните
реципиенти, особено за тези от тях, окачествявани като развиващи се и с
икономики в преход.
Тази промяна в политиките, води и до създаването на конкурентна
среда в борбата за привличане на чуждестранни капитали под формата на
ПЧИ, която на свой ред обуславя и необходимостта от изграждането и
поддържането на целенасочена политика за привличане на преки
инвестиции от чужбина.
Последната, от своя страна представлява сложен процес, който е
взаимообвързан както с външноикономическата
и международната
инвестиционна политика на дадена страна, така и с наличните общи условия
за правене на бизнес там. В основата на политиката за привличане на ПЧИ
лежи и връзката й с факторите за привличане на чуждестранни инвеститори
с които разполага съответната страна.
Така формираните опорни точки на проблема, във връзка с
динамиката и концептуалната рамка за мястото на политиките спрямо ПЧИ,
формират и насоки за бъдещи изследвания, поставяйки акцент върху
значението на наличните фактори за привличане на ПЧИ и възможните
начини по които държавата би могла да влияе върху тях за да постигне
изграждането на успешна политика за привличане на ПЧИ.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
Кристиян Пламенов Вълчев
Докторант, катедра „Икономика”
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Настоящия доклад представя най-обща картина на трите вида
инвестиции в човешки капитал. На първо място това ролята на семейство
за отделния индивид, което се явява базова характеристика на капитала. На
второ място е изведена ролята на държавата, чрез създадените от нея
публични блага и свързаното задължение за обучение на индивида. На трето
място е ролята на частните инвестиции, които доизграждат капитал в
духа на съвременните тенденции и нужди на средата. Представена е
нарасналата необходимост от взаимодопълняемост. Разгледан е
контрапункта държавни – частни инвестиции в човешки капитал.
Човешкия капитал е първостепенен фактор в съвременното общество.
На дневен ред е нарасналото обстоятелство за факторната му
неопределеност, произтичаща от преплитащите се зависимости между
инвестиции, държава и частен сектор. Границата в много аспекти е размита
и взаимнопреплитаща. На преден план стои необходимостта от изясняване
на ролята на отделните видове инвестиции в т.ч. международни за
изграждането на човешкия капитал. В настоящия доклад се разглежда
именно дублирането на взаимовръзките държава, частен сектор и роля на
семейството. Съществува граница и зависимост, която не може да бъде
преодоляна в структуроопределящ план. Макар и в много отношения
пазарното стопанство да зависи от нарасналото значение на
международните инвестиции, то не може да замести или напълно изключи
ролята на държавата и семейството. Съществуват обаче възможности за
взаимно допълване и усъвършенстване, което предполага познаването на
отделните етапи и перспективи в изграждащ план.
В наши дни човешкият капитал се разглежда като ключов фактор за
конкурентноспособността не само на равнище компании, но и също така в
национален и наднационален план. По разбираеми причини компаниите са
значително по-успешни в наемането, развитието и задържането на ключови
служители, отколкото държавите в поддържането и развитието на своите
човешки ресурси, най-вече поради сложността и характера на сферите, които
имат отношение по темата. В специализираната литература се представят
редица определения за управлението на човешките ресурси. В тях се
акцентира върху определени характеристики на тази сложна и много
значима дейност за всяка организация. Независимо от многообразието на
определения се приема, че управлението на човешките ресурси е
стратегически подход за управление на най-ценните активи на
организацията – хората, които са основен източник на конкурентно
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предимство и които индивидуално и колективно допринасят за постигане
на нейните цели.1
За човешкия капитал са характерни акумулационни процеси и
прираст, правейки го подобно на капиталовата структура от особен вид.
Пръв Адам Смит извършва аналогията между разходите за създаването на
по-скъпа и производителна машина с разходите за обучението и
повишаването квалификацията на работника с цел нарастване на неговата
производителност. За Смит по-квалифицираният труд е по-производителен
и осигурява по-висока печалба, поради което инвестициите за неговото
създавате се възвръщат чрез нарастващата печалба и заплащане през
активния трудов живот. [1]
Именно прочита на „Богатството на народите“ показва, не само
приноса на А. Смит към теорията на човешкия капитал, но и особеностите на
този вид капитал. В труда си обяснявайки съставните части на основния
капитал той посочва следното: „...придобитите и полезни способности на
всички жители на страната или членове на обществото. Придобиването на
такива способности чрез издържането на онези, които ги придобиват през
време на тяхното обучение, следване или чиракуване, винаги коства
действителни разходи, които са основен капитал, реализиран, така да се
каже, в неговата личност. Тези способности, представлявайки част от
неговото състояние, са също част от състоянието на обществото, към което
то принадлежи. Подобрената сръчност на един работник може по същия
начин да се разглежда като машина или оръдие за производство, което
улеснява и съкращава труда и което, макар и да коства известни разхиди
възстановява тези разходи с печалба“.2 Основополагащото заключение на
Смит се свежда до определяне на няколко неща, подредени от Казаков по
следния начин:
„-Първо, става дума за придобити и полезни способности от отделната
личност като член на обществото.
- Второ, придобиването на тези способности изисква издържането на
онези, които ги придобиват, т.е. става дума за разходи в чисто
икономическия смисъл на думата.;
- Трето, тези придобити способности през време на обучението са
капитал по дефиниция.
- Четвърто, обект на инвестициите е отделната личност и капиталът е
реализиран, вложен в човека.
- Пето, придобитите способности са част от състоянието на индивида,
но и част от състоянието на обществото към което индивидът
принадлежи.
- Шесто, като прави всяко капиталово движение направените разходи
следва да се възстановят с печалба“.3
През 50-те и 60-те години на XX век се появяват различни виждания за
човешкия капитал. За „баща“ на съвременната теория на човешкия капитал
се приема Джейкъб Минцер, който през 1958 г. пише статията „Инвестиране

Armstrong, M.A. Handbook of Human Resourse Management Practice. 10th ed. London, Kogan Page, 2006, p.3
Смит, А., Богатството на народите, ИК „Рата“, С.,2006, стр.262-263
3
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“, София, 2010, стр.31-32
1
2
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в човешкия капитал и персонално разпределение на дохода“4. В нея за първи
път персоналното разпределение на дохода се обяснява с различието в
квалификацията на отделните субекти.
Три години по-късно нобеловият лауреат Теодор Шулц прави
президентското си обръщение към Американската икономическа асоциация
– „Инвестиране в човешки капитал“ и доразвива въпросите свързани с
икономическата стойност на образованието, икономиката на семейството и
др. Той дефинира: „Отличителната черта на човешкия капитал е, че той е
част от човека. Той е човешки, защото е въплътен в човека, той е капитал,
защото е източник на бъдещо задоволство или на бъдещи доходи, или и на
двете, взети заедно.“5
Основните идеи на теорията за човешкия капитал нобеловият лауреат
Гари Бекер излага в книгата „Човешки капитал“. Според него всяка трудова
активност, която изисква някаква цена в дадения период и повишава
производителността в бъдеще може да бъде анализирана чрез теорията за
инвестициите.
В основата на концепцията за човешкия капитал са залегнали няколко
основополагащи момента:
- Човекът, върху който са осъществени целенасочени въздействия в
общообразователен и професионален план, разполага с по-високо
качество и продуктивност на работната сила, което свидетелства за
придобития човешки капитал;
- Формирането на човешки капитал с определено количествено и
качествено равнище се съпътства от инвестиции, които изискват
значителни финансови средства от икономическите субекти,
разчитащи на определена възвръщаемост от тях;
- В по-общ план инвестициите в човешкия капитал обхващат по широк
кръг от дейности – здравеопазване, социално обслужване,
образование и професионално обучение, повишаване на
квалификацията и преквалификацията на индивидите; адекватност
между
професионално-квалификационната
подготовка
на
6
работника и технологията на производствения процес.
Инвестиционният процес в човека се явява решаващ за развитието на
икономическата и социалната среда. Той е двигателят на промяната във
всички области. В крайна сметка всичко в едно общество се предопределя от
качеството на човешкия материал, в т.ч. – микро- и макроикономическите
характеристики на икономиката. Историческият опит показва, че при равни
други условия решаващ е човешкият капитал и онези качества, които той
придобива независимо от това, дали става дума за фирма, военна, спортна,
изследователска, управленска или друга организация. Неслучайно е широко
застъпено разбирането, изстрадано от житейската практика, че ако всичко в
Вж. Mincer, J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy,
1958, No 8.
5
Вж. Schultz, T. Investment in Human Capital: The Role of Education and Research, New York, The Free Press,
1971, p.48 цит. По Велева, Образованието в концепциите за човешкия капитал, Научно-практическа
конференция: Човешкият капитал – методология, измервания и практики, НБУ, 2015 г., стр. 135
6
Велева, Образованието в концепциите за човешкия капитал, Научно-практическа конференция:
Човешкият капитал – методология, измервания и практики, НБУ, 2015 г., стр. 137-138
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материален план се загуби, но се съхранят човешките ресурси, то нещата
могат да се възстановят такива, каквито са били, защото елементите на
материалното богатство по принцип по-лесно подлежат на реанимация.
Материалната инфраструктура има свойството да възкръсва като феникс от
пепелищата, стига да е съхранен човешкият капитал. Това се потвърждава
след природни бедствия и катаклизми, военни конфликти и национални
катастрофи. Така може да се изведе тезата, че човечеството все повече ще се
съревновава за придобиването на повече „сиво вещество“, за формирането
му с колективните усили на нацията като знание и познание. Неговото
съхраняване и умножаване е най-важният елемент на националното
богатство като човешки капитал.7
Най-общо могат да се обособят три вида основни инвеститори в
човешкия капитал. На първо място това е отделния човек или неговото
семейство, които са източник на частните инвестиции в човешки капитал.
Вторият инвеститор със специфични аспекти на инвестициите в човешки
капитал е отделната фирма. Държавата е третият основен инвеститор, който
чрез ангажирането на публичните финанси осъществява типични
инвестиции в човешки капитал.8
Следва да се отбележи, че съществува въпросителна относно ролята и
тежестта на видовете инвестиции, произхождаща от новия глобален ред. В
много отношения се смята, че напредъка на всяко общество зависи от
увеличаващия обем чуждестранни инвестиции. От друга страна е държавата,
чиято роля се свежда до обяснената закономерност от Казаков, а именно:
„Често пъти частните инвестиции имат за цел да подпомогнат основния
инвестиционен процес, осъществяван от държавата. По принцип тя е
главният източник на финансиране и носи основната тежест по
организацията на инвестиционния процес с всичките свои институции и
изградена инфраструктура. Доколкото цялата тази инфраструктура
принадлежи към публичния сектор, а там пазарните връзки са по-трудно
осъществими или модифицирани, то неизбежно общият процес има
специфика, която не бива да бъде подминавана или загърбвана, защото това
би се отразило негативно при практическата му реализация. В същото време
неразумно и нереалистично е да си представим вариант, при който да се
омаловажи ролята на държавата като субект, изпълняващ изцяло основните
инвестиционни програми.“9
Именно тук следва да се сблъска тезата за ролята на нарастващо
значение на чуждестранните инвестициите и ролята на държавата.
Несъмнено икономическите показатели и напредъка на производството
предвиждат свободното движение на хора, стоки и капитали. От друга
страна частния инвеститор няма необходимия ресурс да създаде и развие
човешкия капитал от базово ниво. Ролята на държавата се свежда да възпита
и създаде и квалифицира адекватен капитал, който да бъде доизграждан от
частните инвеститори и актуалната пазарна ситуация. Оттук произхожда
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“, София, 2010, стр.120
8
Дулевски Л., Оценяване на човешкия капитал: Подходи и решения, Годишник на УНСС, 2012 г., стр.16
9
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“, София, 2010, стр.114
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изведената зависимост на Рагина Пеевска: „Още по-активна е намесата на
държавата при по-масовите форми на инвестициите, там, където в пошироки мащаби трябва да се създадат прилично равнище или критична
маса, свързани с човешкия материал и с необходимостта той най-общо да
съответства на останалите елементи на капиталовата структура. Ето защо
по принцип в по-развитите пазарни стопанства, а и у нас, още от миналия век
масовото образование си остава на практика държавна грижа. Държавата е
най-големият инвеститор в това отношение – като се почне от
инфраструктурата на образованието и се стигне до различните му степени –
начално, основно, средно, средно специално и висше образование. Колкото е
по-ниска образователната система, толкова по-осезателна е намесата на
държавата и, обратно, финансирането на висшето образование обикновено
е със смесени източници от множество субекти, но и там преобладава
държавният източник на финансиране. Дори в страна като САЩ 80% от
университетите по същество са държавни. Още по-голям е този процент в
европейската практика.“10
Не бива да се забравя и за сравнително продължителния процес на
образование, което се явява също пречка за частните инвестиции в човешки
капитал. Всяка развита икономика разчита на готовия кадрови потенциал,
защото: „Технологичното време на образователната инвестиция е голям
капан за начинанията в тази област. Целите, макар и амбициозни, за да са
реалистични, следва да ни приземят към реалностите на времевите лагове.
Да се „обзаведеш“ с качествен човешки капитал не е като да закупиш висока
технология от другия край на планетата. В такъв смисъл състоянието на
човешкия капитал е най-важният и съдбоносен фактор на икономическата
динамика с дългосрочно действие при равни други условия.“11
Сложността на инвестиционния процес в дотрудоспособна възраст
произтича от особения характер във вложението в човек. Създаването на
машина е значително по-кратък процес от изграждането на личност. Една от
основните разлики произтича от времето му на изграждане и наличието на:
„...времеви лагове. Инвестиционният процес продължава достатъчно дълго
време. Той е от порядъка на дългосрочните характеристики на пазарното
взаимодействие, тъй като обхваща периоди около 8-10 и повече години. Ако
към това прибавим магистърската подготовка или докторат, които са
съпроводени с високи алтернативни разходи, е явно, че чисто пазарните
връзки трудно могат да се проявят, когато става дума за средносрочно и
дългосрочно действие. А тази материя е тъкмо такава – тя се нуждае от
дългосрочно регулиране на процесите. Тук остават напълно валидни
изводите на неокласическата школа, че пазарът действа добре като
информационна система краткосрочно и не така качествено или почти
Рагина-Пеевска В., За необходимостта от дългосрочно регулиране на човешкия капитал, Научнопрактическа конференция: Човешкият капитал – методология, измервания и практики, НБУ, 2015 г., стр.
117
11
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“, София, 2010, стр.112-113
10
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невъзможно, когато става дума за надникване в бъдещето. Той просто няма
прогностични свойства и освен това действа неутрално.“ 12
Нарасналата роля на международните инвестиции се свежда до новите
пазарни реалности и залегналите обстоятелства в новата информационна
ера. Информационните потоци и фирмената реалност непрекъснато
еволюират и изискват ново качество на човешкия капитал. Ролята на
фирменото обучение и усъвършенстване е неизбежно, а в често случаи и
единствено с оглед неопределеността на човешкото познание и
изискванията на пазара.
Фирмите и всякакви други производствени и организационни
формирования на бизнеса стават все по-важни субекти на инвестиционния
процес поради реалностите на съвременната производствена технология и
изискванията към съвременните пазарни продукти. Именно чрез
дейностите на фирмено равнище може да се запълни съответната пазарна
ниша със субстанция, която не може да бъде генерирана при никакви други
обстоятелства. По принцип обучението на работното място е част от
системата на перманентното обучение, което обаче трябва да се разглежда в
много по-широк аспект от специализираното фирмено обучение. Тясно
фирмената проблематика обаче не може да изчерпи целия проблем, свързан
с обучението на работното място като инвестиция в човешки капитал, макар
че там процесът се проявява в най-чист вид. Обяснението е, че в
съвременните общества непрекъснато намалява относителният дял на
заетите в трудоспособна възраст, които са ангажирани във фирмената
структура.13
Съществува обаче и една зависимост, която е характерна за
инвестициите, тя най-общо се свежда до следното следната зависимост,
обяснена по следния начин и изразяваща се в: „Потенциал за турбулентно
движение (т.е. силно динамично нестабилно движение) възниква като
резултат
от
многостранността
на
взаимодействието
в
социопространствената динамика. Един частен вид нестабилност се
получава вследствие миграцията на работна сила: мигрантите се движат
към географските области с високи заплати, докато капиталът (или
откриването на нови работни места) се движи към местата с ниски заплати.
Това фундаментално противоположно движение в пространствената
динамика може да доведе до събития, включващи високочестотни
непериодични пространствени циклични движения на всички компоненти
на пространствения обмен.“14
Интересен поглед за сравнителния характер на придобитите знания и
способности ни представя Казаков със своето обяснение за „ефекта на
айсберга“ и продължителността на инвестиционния процес. От другата
Рагина-Пеевска В., За необходимостта от дългосрочно регулиране на човешкия капитал, Научнопрактическа конференция: Човешкият капитал – методология, измервания и практики, НБУ, 2015 г.,
стр.116-117
13
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“, София, 2010, стр.114
14
Витанов Н., Димитрова З., Панчев С., Социална динамика без формули, АИ „Проф. Марин Дринов“,
София 2008 г., стр.150
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страна е обстоятелството за неедностранност на входящите потоци от
инвестиции.
Ето защо проблемът, свързан с човешкия капитал, е добър повод за
демонстрация на ефекта на айсберга, при което видима е една малка част от
него. Само 1/7 част е над водната повърхност, докато останалата е под нея.
По аналогичен начин стоят нещата, когато става дума за човешки капитал и
инвестиции в него. Когато трябва да се променя статуквото в тази област,
резултатите идват твърде бавно, нещата изискват натрупване в
продължителен период. Набелязаните цели не се завоюват така лесно, както
могат да бъдат постигнати в други области, желанията се разминават с
действителността.15
Семейство, роднини, приятелски кръг е „основно ядро“ и съществен
елемент в изучаването на теорията за човешкия капитал. Това значимо
заключение е сред водещите предпоставки, според Шишманова,
произхождащо от началния етап на живота в човешки план. [7] Тази
зависимост се утвърждава от виждането за това, че именно семейството е
базовата единица, в която детето се ражда и получава първите си знания за
света. Там е мястото, където се оформят обективните процеси, свързани с
физическо възпитание, образование, културни и морални качества. Освен
тези процеси Шишманова характеризира и “субективните компоненти на
изграждането на човешкия капитал”, които са част от последиците на
обществената среда, изградила семейството, като базова единица. [8] В този
аспект важно място заема личността на родителите, тяхното образователно
равнище, начина на хранене, грижата за здравето и профилактиката на
децата, неформалното домашно възпитание и т.н.
„Формирането и поддържането на човешкия капитал като
инвестиционен процес струва много пари както на семейството, така и на
държавата и другите субекти на инвестициите. Но в сравнителен план
инвестициите във физически капитал са значително по-големи в сравнение
с индивидуалните инвестиции, свързани с човека.“16
От своя страна обяснение за значимата същност от семейството дава
анализа на Дулевски, който категорично ги причислява в вложенията в
инвестиции по следния начин: „Формирането на човешкия капитал е
резултат от извършването на значителни разходи с дълготрайно
предназначение, които по същество характеризират вложените в него
инвестиции. На пръв поглед такива разходи не се възприемат като
инвестиционни от отделния човек или неговото семейство, тъй като много
малко хора могат да ги разделят от другия тип разходи, свързани с
нормалното възпроизводство на човешкия живот. Независимо от това, през
по-голямата част от своя живот отделният човек или неговото семейство
ангажира значителен финансов ресурс за заплащане на стоки и услуги, които
15
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“, София, 2010, стр.112
16
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“, София, 2010, стр.111
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имат пряко отношение към формирането на човешкия капитал и по
същество представляват инвестиционни разходи.17“
Човешкият капитал и вложените в него инвестиции са един от
централните проблеми на съвременната икономическа теория и практика.
Налице са множество теоретични дебати относно същността и
съдържанието на човешкия капитал. В тази връзка динамично развитие се
наблюдава на дискусиите, свързани с основните инвестиции, които
формират този капитал.
От средата на 20-ти век теоретичните дебати за човешкия капитал
намират продължение в търсенето на конкретни методологически подходи
и тяхното приложение за конкретна оценка на този капитал. От този период
до сега са налице редица изследвания и оценки на човешкия капитал и
вложените в него инвестиции. Стремежът на отделните автори е не само да
оценят човешкия капитал, но и да определят ползата и възвращаемостта от
вложените в него инвестиции. Затова все по-голямо внимание се отделя на
трите основни вида инвестиции в човешки капитал, класифицирани найобщо като частни, фирмени и държавни инвестиции.18
При такъв поглед върху инвестиционния процес обаче възникват
редица проблеми със сложен икономически характер. Те се отнасят до
статута на субектите и обектите на инвестиционния процес. Да разгледаме
например проблема за източниците на инвестиционните ресурси. Те
обикновено са от семействата, държавата, фирмите, различни фондации или
организации. Все по-широка е практиката на смесено финансиране от
различни субекти на регионално, национално или международно равнище.
Разширява се практиката и на самофинансиране на процеса. Частното
образование обикновено е семейна инвестиция. В начална възраст такива са
общото обучение, но и курсовете по език, музика, рисуване, балет, тенис,
художествена гимнастика. Това са класически примери за частни
инвестиции в човешки капитал, които често пъти се отразяват съдбоносно
върху бъдещата социална и професионална реализация на личността, обект
на съответната инвестиция.19
Новите реалности на икономиката изискват взаимодопълване, а не
отделяне или изключване. Нарасналата роля на инвестициите не бива, а и
няма как да замести ролята на държавата и отделния индивид или неговото
семейство. Перспективите пред нарасналата роля на международното
финансиране е в това да изравнява дисбалансите в регионите, като създава
устойчивост, традиции и развитие. В този дух е и залегналата стратегия на
ЕС – „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Необходимо е позлите от инвестиционния процес да се разглеждат на
основата на три равнища: за индивида, за бизнеса и за обществото като цяло.
Дулевски Л., Оценяване на човешкия капитал: Подходи и решения, Годишник на УНСС, 2012 г., стр.1516
18
Дулевски Л., Оценяване на човешкия капитал: Подходи и решения, Годишник на УНСС, 2012 г., стр.11
19
Казаков А., Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения, УИ
„Стопанство“,София, 2010, стр.114
17
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ВЪЗНИКВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ГРУПОВО
ФИНАНСИРАНЕ
Ивайло Иванов Петров
катедра „Международни икономически отношения”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
Въведение
Развитието на Web 2.0 технологиите през последните години даде
възможност на хората с идеи да потърсят нови начини за тяхното
осъществяване. Една от най-сериозните пречки пред стартиране на ново
бизнес начинание е намирането на адекватно финансиране. Обект на
настоящото изследване е добиващото популярност през последното
десетилетие групово финансиране, а предмет са възможностите, които
платформите за групово финансиране предоставят на предприемачите за
реализация на своите идеи. Основната цел на доклада е да се откроят
характеристиките, които правят този модел на набиране на средства
толкова популярен, за да се повиши информираността на обществото и
желанието за участие като предприемачи или инвеститори на
заинтересованите страни в този процес.
***

Разработването на нови продукти и услуги е процес, който обхваща
времето от генерирането на идея за нов продукт до неговото успешно
създаване и пласиране на пазара. Големите по размер компании несъмнено
имат предимството да притежават повече нови продукти чрез своите
изследователски центрове, чрез участие в стратегически партньорства и
алианси с други компании, или чрез придобиването на конкурентни
иновативни компании с техните патенти и развойни отдели. По данни на
Европейската патентна служба за 2014 г., големите компании 1 са подали
близо две трети от исканията за патент в Европейския съюз (виж Фиг. 1),
като първите в класацията компании Samsung, Phillips и Siemens имат над
2000 заявления, а общо за същата година са издадени 64 613 патента2.
Големи компании
МСП, индивидуални
изобретатели
Университети и
обществени
изследователски
институти

2014 г. 2013 г.
64 %
65 %
30 %

29 %

6%

6%

Фигура 1. Дял на подадените формуляри за патент по вид на искателя
Източник: Европейска патентна служба
Понятията големи, средни и малки компании се базират на настоящата дефиниция на Европейската
комисия (Виж http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm)
2
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics/granted-patents.html
1
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Но в днешния динамичен свят, който се характеризира от една страна
с устремната надпревара в развитието на информационните и
комуникационни технологии и доминацията на Web 2.0 базирани услуги
като социални мрежи, блогове, уикита, облачни услуги и др., а от друга с
пресните спомени от глобалната финансова и икономическа криза и бавното
възстановяване на световната икономика, дори и големите компании не
могат да бъдат сигурни за своите позиции на пазара и добрите си финансови
перспективи. Според популярни данни3 средната продължителност на
живот на мултинационална корпорация от Fortune 500 или е между 40 и 50
години, като тези числа се базират на повечето изследвания на
корпоративни ражданията и умирания. Една трета от фирмите, включени в
класацията на Fortune за 1970 г., през 1983 г. вече са изчезнали вследствие
на придобивания, сливания, или преструктуриране.
Новите технологии позволяват глобален достъп до клиенти и пазари
както на големите и средни фирми, така и на всеки, който има добра идея и
успее да намери правилния подход за нейната реализация. Тук основният
проблем е осигуряването на финансовите средства. Споменатата финансова
и икономическа криза, както и честата политическа нестабилност в
различни региони на света карат много от традиционните инвеститори да
гледат консервативно на нови бизнес начинания. Както заявява Г. Маринов:
„От решаващо значение за икономиката е наличието на частна инициатива,
а тя в много голяма степен зависи от степента на защита на правата на
собственост.”4 Количеството инвестиции и иновациите са в пряка връзка с
увереността на икономическите субекти в защитата на техните права както
върху физическата, така и над интелектуалната собственост.
Банковите системи на САЩ и Европейския съюз бяха сериозно
разклатени от кризата, а понастоящем продължава да стои проблемът с
изплащането на кредитите от Гърция и задлъжнялостта на другите южни
държави от ЕС. Икономиката на Китай също забавя своя темп на растеж и
продължава да е изправена пред много вътрешни предизвикателства5, а
страните от Персийския залив трябва да балансират между нестабилната
политическа обстановка в региона и загубите, които търпят от ниските цени
на нефта6.
Изброените предпоставки накараха както инвеститорите, така и
иноваторите да потърсят през последните години нови начини за
финансиране на проекти. Анализът на популярността на избрани термини в
Google Trends показва, че през последното десетилетие търсенията по
критерии „ангел инвеститор”, „микрофинансиране” и „бизнес инкубатор” са
с относително постоянен размер, а търсенето на „бизнес заем” е достигнало
пика си с началото на световната икономическа и финансова криза от 2007
г., а след това се връща на предходните си нива. Но една от новите форми на
http://www.businessweek.com/chapter/degeus.htm
Маринов, Г., А. Шиваров, В. Димитрова и др. Международен икономикс. Варна, „Наука и икономика”,
2013, с. 286-287.
5
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview#1
6
http://www.wsj.com/articles/gulf-markets-fall-on-lower-oil-prices-1418292867
3
4
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финансиране постепенно придобива широко разпространение и отзвук през
последните 5 години – т. нар. груповото финансиране (виж Фиг. 2).

Фигура 2. Интерес към избрани термини според Google Trends за
периода януари 2007-април 2015 г.
Краудфъндинг, или групово финансиране, може да се дефинира като:
„… колективните усилия на много хора, които си взаимодействат и обединят
своите ресурси, за да подкрепят усилията, предприети от други хора или
организации. Това обикновено се прави чрез или с помощта на Интернет.
Индивидуални проекти и фирми са финансирани с малки вноски от по-голям
брой лица, което позволява на иноватори, предприемачи и собственици на
бизнес да използват своите социални мрежи за набиране на капитал.”7 Като
индустрия, този вид финансиране все още е началния си стадий на развитие.
Първите платформи за краудфъндинг възникват преди близо десетилетие с
помощта на интернет, но основната идея на този вид финансиране е много
по-стара и е била използвана в различни индустрии в продължение на
десетилетия. Общи черти могат да се открият в дарителските акции,
спонсорството, кооперативното банкиране, абонаментните продажби,
отварянето на фондовите пазари за инвеститори на дребно.
Идеята за финансиране от тълпата набира популярност в САЩ през
2003 г., когато Браян Камелио, музикант от Бостън и компютърен
програмист, стартира услугата ArtistShare8. Това е уебсайт, чрез който
музиканти могат да търсят дарения от феновете си за да създават цифрови
записи, а с времето се превръща в платформа за набиране на средства както
за музикални проекти, така и за филми, видео и фотография.
Първият проект за групово финансиране на ArtistShare е джаз албум 9,
като авторът предлага система от няколко нива на награди. При дарение от
$ 9.95 се дава възможност да сте сред първите, които имат достъп да свалят
от интернет готовия албум (издаден през 2004 г.) Фенове, които са дарили
поне $ 250, са изброени поименно в книжката, която придружава албума,
http://www.crowdfundingnetwork.eu/crowdfunding-101/crowdfunding/
Freedman, David M. and Matthew R. Nutting. A Brief History of Crowdfunding. Including Rewards, Donation,
Debt, and Equity Platforms in the USA (http://www.freedman-chicago.com/ec4i/chapter-summaries.pdf)
9
Албумът е „Concert in the Garden” на композиторката Мария Шнайдер. Записан през март 2004 г., албумът
печели награда „Грами” за 2015 г. в категорията „Най-добър албум с голям ансамбъл”, и е първият албум
с такава награда само от интернет-продажби. (http://www.mariaschneider.com/about.aspx)
7
8
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като хората, които „помогнаха този запис да стане възможен”. Дарение от
фен на стойност $ 10 000 го прави „изпълнителен продуцент”.
Благодарение на успеха на ArtistShare постепенно възникват още
платформи, базирани на този вид финансиране, като едни от най-известните
в момента са Indiegogo (създаден през 2008 г.), GiveForward (2008 г.),
FundRazr (2009 г.), Kickstarter (2009 г.) GoFundMe (2010), Microventures
(2010), YouCaring (2011), SeedInvest (2011) и Fundageek (2011). Идеите,
търсещи подкрепа, са в изключително широки тематични рамки:
 предприемачи и малки фирми (храна, спорт, игри, издателска
дейност, технологии, недвижими имоти, енергийни проекти и
др.);
 изкуства – изобразително изкуство, комикси, танци, дизайн,
мода, филми, музика, фотография, творческо писане, театър;
 кампании за финансиране на социални каузи (животни,
общности, образование, околна среда, здраве, политика,
религия).
Размерът на средствата, предоставени чрез тези платформи, расте
през всяка от последните 5 години. През 2010 г. са набрани $89 млн., през
2011 г. - $1.47 млрд., а през 2012 г. - $2.66 млрд.10 - или ръст от около 80% на
година. За 2013 г. сумата е $ 6.1 млрд., а през изминалата 2014 г. са отчетени
$16.2 млрд. – почти тройно увеличение на средствата. Основните
финансирани проекти са в сферата на бизнеса и предприемачеството,
социалните каузи, филми и постановки и недвижими имоти (виж. Фиг. 3).

Фигура 3. Разпределение на груповото финансиране на проекти по
категории за 2013 и 2014 г.
Източник: Entrepreneur.com
(http://www.entrepreneur.com/article/244503)

10

http://upstart.bizjournals.com/money/loot/2013/04/08/crowdfundings-tally-26-b-in-2012.html
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В основата си платформите за краудфъндинг изпълняват три
характерни функции:
 Осигуряване на стандартизирана среда за предприемачи, чрез
която да представят своя проект;
 Позволяване на малки финансови транзакции, за да се позволи
от една страна масово участие, а от друга ограничен или
пренебрежим риск от загуба на средствата;
 Предоставяне на информация на потенциалните инвеститори и
инструменти за сътрудничество и комуникация между тях и
инициаторите на проектите.
Орданини и др. (2009) идентифицират трите основни типа участници
в този вид финансиране:
 Хората с идеи - които предлагат проекти за финансиране.
Набирането
на
финансова
подкрепа
от
наистина
заинтересовани поддръжници е основната цел на тези
участници.
 „Тълпата” - хората, които решават да подкрепят финансово
дадена инициатива, носеща риск, в замяна на което очакват
някаква награда. Публиката избира най-обещаващото или
интересно предложение и участва в неговата реализация както
финансово, така и със съвети и обратна връзка за при етапите на
създаване.
 Платформата за групово финансиране - тя действа като
посредник между тези, които искат да представят нови
инициативи чрез използване на този вид финансиране и тези,
които са потенциални поддръжници или инвеститори (виж Фиг.
4).
Собственици
на идеята:
бизнес,
предприемачи
или физически
лица с
определена цел

Платформа за
групово
финансиране:
посредник при
взаимоотношенията

"Тълпата":
инвеститори,
заемодатели,
спонсори, хора с
интерес от
реализацията
на проекта

Проект

Фигура 4. Участниците в процеса на групово финансиране
Източник: модифицирано по Danmayr, F. Archetypes of Crowdfunding
Platforms. A Multidimensional Comparison. Springer Gabler, 2014
В литературата11 са обособени следните бизнес модели на групово
финансиране според вида на участието на инвеститора:
 Пасивни инвестиции – това е най-широко разпространеният вид
проекти, които предлагат награди под някаква форма за

Danmayr, F. Archetypes of Crowdfunding Platforms. A Multidimensional Comparison. Springer Gabler, 2014,
pp. 21-22.
11
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привличане на инвеститори. Те не предполагат автоматично
възможност на инвеститорите да се включат активно в
реализацията на проекта. Предприемачите, които избират този
вид финансиране, се фокусират единствено върху набирането на
капитал, но не желаят да използват друг вид подкрепа от
публиката.
 Активни инвестиции – тук на инвеститорите се предлага да
станат активни участници в проекта. Ползите за предприемача
са не само от събраните средства, но също така и от обратната
връзка от клиентите.
 Дарения – докато максимизирането на печалбата често върви
ръка за ръка със стандартизирани продукти с по-ниско качество,
организациите с нестопанска цел са по-склонни да произвеждат
продукти с високо качество. Последните отговарят на
желанията на спонсорите, като по този начин може да се обясни
успехът на този вид проекти при положение, че не се предлагат
физически или финансови награди.
Според Европейската мрежа за групово финансиране12 към м. май 2014
г. в Европа има над 230 краудфъндинг платформи, като по-голямата част от
тях предлагат хибридни инвестиции; дългови, капиталови, и награди (на
награди са базирани само 19% от платформите). Над две трети (68%) от
платформите оперират без национални ограничения; средното ниво на
финансиране за награди е 12 500 евро, а средното ниво на финансиране чрез
придобиване на собственост е 113 000 евро. Най-голям брой успешни
кампании има в Германия - 27%, следвана от Испания - 17%, и Франция 16%.
Разпространението на платформите накара държавните институции и
регулатори също да оценят тяхното въздействие, особено като инструмент
за улеснен достъп до финансиране. В САЩ през 2012 г. бе приет т. нар.
Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS), с който се цели да се подпомогне
финансирането на малкия бизнес, като с раздел 2 се дава възможност за
набиране на средства чрез капиталови инвестиции (equity crowdfunding).
Този
нормативен
акт предизвика
очаквано оживление
сред
предприемачите, защото предложи перспективата за набиране на до $1 млн.
онлайн от продажбата на собствен капитал, нещо, което не е позволено на
базираните на награди водещи краудфъндинг сайтове Kickstarter или
Indiegogo. Три години по-късно този закон реално не е влязъл в сила, защото
Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ още не е публикувала
правилата, по които ще действа13.
Приетият през 2008 г. Small Business Act в Европейския съюз бе
ревизиран през 2011 г. с цел облекчаване на регулаторната тежест върху
бизнеса14. В Плана за действие „Предприемачество 2020 г.” на Европейската
комисия се посочва, че държавите членки на ЕС се приканват: „…да оценят
необходимостта от изменение на сега действащото национално
http://www.eurocrowd.org/2014/05/startup-europe-crowdfunding-network-final-report
http://www.forbes.com/sites/kevinharrington/2015/02/03/will-jobs-act-equity-crowdfunding-ever-happen/
14
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
12
13
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законодателство във финансовата област с цел да се улеснят нови
алтернативни форми на финансиране за стартиращи предприятия и за МСП
като цяло, по-специално платформи за колективно финансиране …”15. В
доклад на The Startup Europe Crowdfunding Network се посочват дейности,
които биха могли да помогнат за насърчаване този вид финансиране в ЕС.
Сред тях са16:
 публикуване на данни, които доказват, че този вид набиране на
средства е жизнеспособен алтернативен източник на
финансиране.
 разпространение на информацията за този вид финансиране
сред предприемачи и инвеститори, популяризиране на добрите
практики.
 поставяне на някакъв вид „етикет” на надеждните платформи за
групово финансиране.
***
Груповото финансиране е сравнително нов начин за финансиране на
предприемачески инициативи, който бележи устойчив ръст през
последните пет години. Наличието на голям избор от платформи за
финансиране, модели за набиране на средства и възможности за обратна
връзка между предприемачи и инвеститори правят тази форма попривлекателна в сравнение с традиционните източници на средства. С
развитието на среда, която се характеризира с доверие, прозрачност и
стандартизирани практики, може да се очаква, че потенциалните
инвеститори и предприемачи ще гледат на възможностите за вложения и
достъп до средства чрез груповото финансиране като трайно решение на
техните нужди.
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РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
София Борисова Вергилова
Докторант, катедра „Международни икономически отношения”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
1. Въведение
Интернет технологиите придобиват все по-голямо значение днес. Те
са важна част от световната глобализация и оказват значително влияние
върху възможностите за интернационализация. Развитието на
технологиите придава нов облик на бизнеса. Те може да се разглеждат като
основен източник на информация; инструмент за организация не само на
вътрешно-фирмени операции, но и на външни такива, средство за
канализиране на производството.
Обект на научната разработка е прогресът на интернет технологиите.
Предметът е ролята на интернет технологиите в контекста на
международната търговия. Целта на научната разработка се спира върху
извеждане на предимствата за бизнеса от използването на интернет. За
целта авторът си поставя следните изследователски задачи:
 Извеждане на предимствата от интернет за осъществяване на
международна дейност
 Извеждане на възможните трудности при сблъсъка на бизнеса и
динамиката,
съпътстваща
развитието
на
интернет
технологиите (ИТ/IT)
 Анализ и обобщение на резултатите
2. Генериране на предимства за бизнеса при използването на
интернет

Досегашният фирмен инструментариум за преследване на
бизнесцелите на предприятията е не само доразвит, а и обогатен с нови,
даващи допълнителни предимства приложения1. В резултат се радваме на
лесен достъп до поток от знания и опит, по-евтино запознаване с пазара в
други страни - характеристики, традиции, вкусови предпочитания, култура;
възможност за дигитализиране на трудовите пазари2, до които достъп имат
както работодатели, така и работници; комуникация с бизнес партньори и
лесно и бързо набавяне на работни ресурси.
Снежна неделя е в Чикаго, но Ейми, на 28 г., има нужда от облекло за
ваканцията си. Преди 5 години, през 2011 г., тя би се запътила право към мола.
Днес започва да пазарува чрез нейната дигитална кошница, като провежда
видеоконферентен разговор с личния й консултант в Dabella – продавачът на
Вж. Hamill, Jim, The internet and international marketing, I n t e r n a t I o n a l Marketing Review, Vol.14, №5,
1997, pp.300-323.
2
Вж. Захариева, Г, Др. Илиев, Влияние на интернет върху трудовата миграция., Междууниверситетска
научно- практическа конференция, 7-9 ноември, Т1, Свищов, АИ Ценов, 2002, с.316.
1
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дребно, от който си е купила два модни комплекта миналия месец. Той й
препоръчва няколко неща, слагайки техни снимки на аватара й. Ейми
отхвърля две от нещата веднага, включва се към друг браузър, за да проучи
мненията на клиентите и цените, открива по-добри сделки при друг
продавач и ги поръчва. Една от дрехите купува от Dabella онлайн и след това
шофира до магазина Dabella най-близо до нея, за да изпробва вече събраните
за нея там модели.
Когато пристига в магазина, асистент продавач поздравява Ейми,
обръщайки се към нея с малкото й име и я съпровожда до съблекалнята,
където вече са сложени избраните от нея модели онлайн. Тя харесва
обувките, затова сканира със смартфона QR кода върху тях и открива, че
всъщност същият чифт е с 30 долара по-евтин в друг магазин. Асистент
продавачът бързо предлага да намали цената и окуражава Ейми да изпробва
роклята. Провокативна е и е скъпа, затова Ейми изпраща видео на три свои
стилни приятелки, молейки ги за мнение. Отговорите идват бързо: три
палеца надолу. Тя събира нещата, които иска, сканира интернет сайтовете
за талони за намаление (спестявайки допълнителни 73 долара) и се чекира
със смартфона й.
Когато се отправя към вратата на магазина, екран със съобщения в
реално време я разпознава и й показва специална оферта на неустоима лятна
топ дреха. Ейми проверява бюджета си онлайн, усмихва се, използва
телефона си да сканира персонализирания QR код върху екрана. До довечера
дрехата ще бъде изпратена в дома й.3
Въпреки че предложеният сценарии изглежда фантастичен,
изброените технологии съществуват и е само въпрос на време да започнем
да ги прилагаме в ежедневието си. Разкрит е не само напредъка на
технологиите - ставаме свидетели на бизнес в бъдещето, генерирал
сериозни конкурентни предимства за фирмите, заложили на иновативни
технологии. Крайният потребител получава възможност да използва
рационално не само парите, но и времето си.
Пренасяйки се в настоящето, Европейският съвет внесе искане за
изграждане на единен пазар на далекосъобщенията още през 2013г.4. В този
ред на мисли, редица бариери, стоящи пред фирмите , излизащи на
международния пазар биха паднали при използването на Интернет
приложенията. Виж Таблица 10.
Таблица 1. Интернет приложения - предимства

Бариери за интернационализация
Психологически

Интернет приложения/ Предимства
Нарастване на международната осведоменост,
сигурност и ангажираност чрез достъп до
глобални информационни ресурси; участие в

http://www.manager.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0
%B3/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%
D0%BE
4
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-528_bg.htm?locale=FR (29.9.2014)
3
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глобалните мрежови общности; запитване и
обратна връзка от потенциални глобални
потребители.
Опростяване на експортната документация чрез
Оперативни
трансфериране на електронни данни, електронни
плащания; он-лайн експортно подпомагане от
специализирани организации и др.
Достъп до по-евтини източници за експортни
маркетингови
проучвания,
подобряване
познанието за международните пазари и култури,
Организационни
редуциране на зависимостта от традиционните
посредници и дистрибутори чрез маркетинг „едно
към едно”; установяване на виртуална мрежа от
партньори.
Решението за избор на пазар/страна е по- лесно да
се вземе чрез извършване на он-лайн експортно
маркетингово проучване; ориентиране към
потребител/пазар, посредством обратна връзка и
коментари на клиенти, посредници и др.;
Продукт/ Пазар
спестяване на разходи посредством използване на
он-лайн маркетингово проучване; спестените
разходи за комуникация подобряват резултатите
от международната дейност, по- скоро адаптиране
към глобалната ниша, отколкото използване на
стратегии, фокусирани към страната.
Източник: Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев, цит. съч., с.157-1585
„Пречупвайки трите основни характеристики на дигиталната
икономика през призмата на фирмената дейност откриваме техния
потенциал за успешно участие в глобално пазарно пространство. 6
 Скорост. Тази характеристика изисква гъвкавост от пазарните
субекти, непрекъсната реорганизация и нагаждане спрямо
изискванията на пазара и потребителите;
 Преодоляване на границите. Чрез интернет фирмите могат да пресекат
националните граници при минимални разходи. Фактът, че може да
потърсите партньори и клиенти от различни страни при
изключително ниски цени, седейки пред компютъра в къщи или в
офиса, дава невероятна възможност за интернационализиране на
фирмената дейност;
 Замяната на материалния капитал от интелектуален. На преден
план излизат човешкото творчество, интелект и умения. Найдостойните бизнес идеи ще могат веднага да успяват в икономиката.
Вж. Марчевски, И, В. Божинова, Др. Илиев, Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в
международната дейност на българските предприятия, Алманах научни изследвания, СА. Д.А.ЦеновСвищов, 2014, с.157-158.
6
Вж.Марчевски, И, В. Божинова, Др. Илиев, пак там, с. 158-159.
5
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Достатъчно е да се използват умело знанията и огромно количество
достъпна дигитална информация.”
В Девет основни принципа за успех в интернет Еван Шуорц пише
следното: „В безграничното пазарно пространство на дигиталната
икономика всеки бизнес може да стане глобален с безпрецедентна лекота и
ниски разходи”7
Ал. Тофлър е на мнение, че „Познанието, като намалява
необходимостта от суровини, труд, време, пространство, капитал и други
вложения, се превръща в крайния заместител като централен ресурс на една
модерна икономика”.8
Резултати от годишния анализ на напредъка в областта на цифровите
технологии в ЕС от 2013 г.9 сочат, че Електронно управление вече се
използва от повечето предприятия и граждани – 87 % от предприятията са
въвели електронно управление, а броят на гражданите, ползващи се от тези
услуги също се е повишил през последната година на 44% (увеличение с 3
процентни пункта и на двата дяла).
За да подобри цялостната си визия една организация, също като
човека трябва да следва едно просто правило: да започне промяната
отвътре. Внедряването на нови технологии променя вътрешната фирмена
среда, а тя от своя страна способства за по-гъвкаво и успешно
взаимодействие с външната среда и осигуряване на жизнено пространство
за фирмата (Lebensraum/Living space)10. Интернет дава редица възможности
на фирмата, които са съпроводени от спестяване на време и пари на
мениджърите. От съществено значение е не само падането на бариерите за
интернационализация, а и изграждането на канали/мостове към
международните пазари. „За информационната революция електронната
търговия означава същото, което са железниците за индустриалната
революция. Железниците се справят с разстоянието – електронната
търговия го елиминира.”11
2. Трудностите на бизнеса при сблъсъка с интернет технологиите

Наред с изброените предимства и на база на по-горе предложения
сценарии може да изведем и някои трудности с които се сблъскваме в
стремежа си да станем част от глобалното информационно общество. Тези
трудности също като предимствата може да се разгледат в рамките на
следните аспекти (вж. Таблица 2):
 психологически;
 оперативни;
 организационни;

Вж. Шуорц, Еван, Уебномика. Девет основни принципа на успех в интернет, С., ИК „Пергамент”, 2000,
с. 219.
8
Вж. Илиев, Др., Фирмените взаимоотношения в дигиталната икономика, Народностопански архив,
Свищов, LIII, 2000, №4, с.30, цит. по Тофлър, Ал., Х. Тофлър., Новата цивилизация- политиката на третата
вълна, 2000, с.41.
9
Вж. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-528_bg.htm?locale=FR. (29.9.2014)
10
Вж. Дамянов, Ат., Др. Илиев, Здр. Любенов, Фирмена интернационализация, АИ Ценов, Свищов, 2007,
с. 31.
11
Вж. Макиариело, Дж., Дракър за всеки ден, с. 107.
7
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 свързани с продукта/пазара.

Таблица 2. Интернет приложения – трудности

Бариери за интернационализация
Психологически

Оперативни

Организационни

Продукт/ Пазар

Интернет приложения/ Трудности
Промените се случват с такава скорост, че
обществото не успява да възприеме новите
реалности. Наблюдава се „информационно
неравенство”, което се дължи на разликата в
стандартите на живот, образованост и лична
мотивация на населението; лесна манипулация
на обществото чрез медиите
Опасност от загуба на информация при
трансфериране на данни; възможности за
пробив в системата от недоброжелатели;
вируси; зависимост от операционната система,
несигурност при финансови транзакции и
прочие
Достъп до много информация (трудности при
отсяването на необходимата и достоверната);
„канибализиране”12 на бизнеса; слаб или липса
на контрол
Висока
конкуренция,
увеличава
се
възможността за имитиране на продукт, услуга,
недостатъчен контрол на качеството

Въпреки че изброените трудности са значително по-малко от
предимствата които интернет предоставя на бизнеса те съвсем не са за
пренебрегване. „Информационното неравенство” е проблем за чието
отстраняване биха способствали редица фактори, но най-важният сред тях е
личната мотивация на отделните индивиди. Оперативните проблеми при
използването на интернет съпътстват всяко домакинство и всеки бизнес.
Въпреки многото възможности за защита на данните и неспирната работа за
засилване на защитните системи често ставаме жертви на хакери.
Организационните проблеми са силно зависими от качеството на
мениджърската работа. Заплахата от „канибализиране на бизнеса и
разглеждането на електронната търговия като заплаха за традиционните
канали за дистрибуция е реално съществуваща. Известни са редица опити за
измами на клиентите, възползващи се от е-търговията, които сриват
доверието в качеството на продукта или услугата, предоставени онлайн.
Свидетели сме на доста смели прогнози за бъдещото развитие на
интернет технологиите (IT/ИТ). Такава прогноза има вицепрезидентът на
12

Вж. Макиариело, Дж., пак там, с.108.
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Gartner - Дарил Плъмър, който посочва най-големите ИТ предизвикателства
до 2020 г. в топ 10.13
Предизвикателствата и очакванията са свързани с 3D печатането на
тъкани и органи (което Gartner нарича биопечат): загубите и
предизвикателствата от тази технология, трудности при отсяването на
оригинала от имитацията; необходимост от „сътрудничество отдолунагоре", като фирмена политика; размяна на лични данни срещу спестяване
на разходи, удобство, персонални услуги и устройства, и опасност от
изтичане на чувствителни данни, невъзможност да бъдат защитени;
намаляването на работната сила заради ефекта от дигитализирането ще
доведе до социални бунтове и искания за нови икономически модели в
развитите икономики; внедряване на автоматизиране и роботизиране в
дейностите, потенциално опасни за човешкия живот; кариерното развитие
на повечето работници на „умствения труд" ще бъде повлияно от смарт
машините и в положителен, и в отрицателен аспект; компютрите ще са
обучаващи се, а не обработващи; проектиране на уреди за носене в нови
ситуации и прочие.
От казаното до тук може да обобщим, че развитието на интернет
технологиите оказва своето влияние върху цялостния облик на
Икономиката. Съответно фирмената дейност ще се ръководи до голяма
степен от тези промени. ИТ прогреса повлиява на човешкия фактор, който е
в основата на фирменото управление. Усъвършенстваната технология би
съкратила на мениджърите разходи и време при подготовката и
осъществяването на фирмените операции - достъп до информация,
възможност да свърже една дейност с друга в реално време, онлайн
банкиране, управление на фирмени операции чрез мобилно устройство и пр.,
но и носи редица рискове и несигурност.
Важно е за фирмите да не разчитат на старите си успехи, а да се
стремят към нови върхове. Това разбира се би било възможно като опитват
нови стратегии и използват новите интернет възможности. Рискът е
неизбежен фактор, но може да бъде заобиколен.
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ПРОЦЕСИ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ В
СЪВРЕМЕННОТО МЕЖДУНАРОДНО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО
Даниела Тинкова Трифонова
Докторант, катедра „Международни икономически отношения”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
През XXI век международното икономическо развитие се
характеризира със стремителен ръст във взаимосвързаността и
взаимозависимостта между страните. Границите между държавите,
вследствие на интеграционните процеси, силно се размиват. Различията
вътре в тях обаче се запазват и водят до противоположни процеси на
диференциация и дезинтеграция. Познаването на последните два процеса е
важно за стратегическото планиране на процеса на интеграция.
I.

Процесът на диференциация, както и процеса на интеграция, са
естествени процеси, възникващи в даден момент между страните в
системата на международните отношения. От едната страна интеграцията е
движение от множественото към единичното, а от другата
диференциацията е като път от цялото към структуриране и
разпределение1. Терминът диференциация произлиза от латинската дума
differentia, която означава различие2. В. Н. Василенко обяснява процеса на
диференциация като „разсредоточване и разсейване, разрязване и
разделение на единното икономическо пространство, характеризиращи
процеса на разделение на дадена територия на отделни групи (отличаващи
се една от друга) по икономическите и социалните си условия на живот” 3. С.
А. Полтавси от своя страна, акцентира върху негативните проявления на
диференциацията, свързани със засилващите се икономически различия в
даден регион: асиметрично разпределение на инвестиции в икономиката на
общността; като социална – миграцията на трудови ресурси от бюджетнодефицитни към икономически развити региони 4.
В международната икономика диференциацията на страните може да
се извърши чрез следната класификация 5:
1. Изплуващи страни/ пазари– развиващи се страни, с нисък доход
на глава от населението; разполагат с относително по – малък

Притула, В. Сутність і взаємозв’язок інтеграції та диференціації у контексті філософського управління
складними системами, Теоретико – методологiчнi i науково – практичнi засади iнвестицiйного,
фiнансового та облiкового забезпечения розвитку економiки : матерiали мiжнар, наук – практ. Iнтернет –
конф. 15- 16 листопада 2011, Теропiль, Крок, 2011, с. 47
2
Райзберг, Б. А., Лозовский, Л.Ш.., Стародубцев, Е.Б. Современный экономический словарь, 2-е изд., М., ИНФРАМ, 1999, с. 120
3
Василенко, В. Н. Экономико – правовые проблемы развития территориальных систем, Экономика и
право, N2, 2009, с . 8
4
Полтавский, С. А. Дифференциациация социально – экономического положения субъектов Российской
Федерации и механизм ее сокращения, Дис. М., 2009
5
Дамянов, Ат., Илиев, Др. Международен маркетингов мениджмънт, Фабер, 2008, с.43 - 54
1
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размер капитал от САЩ, Западна Европа и Япония; Като такива
се лансират Полша, Турция, Виетнам, част от страните от Азия,
Далечния изток и Латинска Америка и др.
2. Страни в процес на трансформация – намират се в стадии на
преход от едно социално – икономическо състояние към друго,
заемащи промеждутъчно място между икономически развитите
и развиващите се страни. Като пример могат да бъдат дадени
бившите социалистически страни от Централна и Източна
Европа и страните от бившия СССР, и някои страни от Азия.
3. Индустриални страни – характеризират се с високо равнище на
промишленото производство и с интензивно развитие на
пазарната икономика; Към тях могат да бъдат отнесени Австрия,
Дания, Финландия, Италия, Испания и др.;
4. Постиндустриални страни – високоразвити държави, в които
доминира интелектуалният над промишления капитал; В
началото на века към тях спадат САЩ, Япония, Западна Европа и
др.
На диференциацията вътре в самата система или обединение влияят
множество външни и вътрешни фактори. Към външните могат да бъдат
причислени: процеса на глобализация; динамиката в международните
икономически отношения; механизмът на пазарна конкуренция, разделяща
регионите по техните конкурентни преимущества и недостатъци;
различието в адаптиращите възможности на регионите на пазара и т.н..
Към вътрешните могат да се изброят следните фактори: значително
отслабване на регулиращата роля на дадена държава/ регион; засилване на
фактическото неравенство на различните региони в икономическите
отношения с “центъра”, икономогеографското положение на дадена страна
и нейният природно – ресурсен потенциал.6 Диференциацията като цяло
може да бъде породена от действието на финансова криза, активизация на
глобализацията и интеграционните процеси, преразпределението на
капитала и ресурсите на пазара, характеризиращи се с усилване на
диспропорцията между страните или групите от страни.
Диференцияцията може да бъде обяснена по един по различен начин,
а именно с помощта на теорията на множествата, разработена в периода
1872 – 1897г. от немският математик Г. Кантор в трудовете му: “Основи на
общото учение за многообразията”, „За различните гледни точки на
актуалната безкрайност”, „Учение за многообразието” 7. Като под понятието
множество трябва да разбираме всяка съвкупност от елементи, като всяко
множество притежава определени признаци, които да са обединителни и
определящи за принадлежността на даден елемент към него8. В случая под
множество ние можем да разглеждаме дадена група страни или

Тамов, А. А. Теоретико – методологические аспекты исследования межрегиональной социально –
экономической дифференциации в пространство макрорегиона, Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 5: Экономика, N1 (115), 2013
7
Кантор, Г. Труда по теории множеств. Под. Ред. Колмогорова, А. Н. , Юшкевича, А. П. , М., Наука, 1985,
с. 7-8
8
Малугин, В. А. Математика для экономистов: Математический анализ. Курс лекций., М., Эксимо, 2005,
с. 242
6
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интеграционно обединение. Като в случая Е може да бъде представено
самото интеграционно обединение (множество) от страни – като тук за
пример може да се даде Европейският съюз, който е най – успешният съюз в
нашето съвремие и e достигнал едно от най – високите равнища на
интеграционно развитие. Като Б от своя страна могат да бъдат представени
група от страни (подмножество) – каквито са т.нар. страни от „Нова Европа”9.
(фиг. 1.). Към страните от „Нова Европа” спадат: страните от ЦИЕ ( Унгария,
Полша, Чехия, Словения, Словакия, Литва, Латвия, Естония, България и
Румъния). Общото между тези страни е не само историческото им минало,
свързано със социалистическият строй, от който са били част, но и
необходимостта след разпадането му, да се интегрират в Европейският съюз.
Страните от „Нова Европа” се присъединяват към Европейския съюз в две
последователни вълни на членство през 2004г. и 2007г., а основният
проблем на новите членове и общото помежду им е ниското икономическо
развитие, сравнено с това на старите членки на интеграционното
обединение.
Като според теорията на множествата - БЕ ( или Е Б), което означава
че страните от Б принадлежат сами по себе си на интеграционното
обединение Е, от което следва, че Б тоест групата страни е подмножество на
Е – интеграционното обединение. Тоест страните от „Нова Европа” са част
от Европейския съюз и се явяват негово подмножество.

БЕ

ЕБ
Фиг. 1.
От друг ъгъл може Б да се представи като интеграционно ядро
(център) от няколко страни, които могат след това да привлекат към себе си
и други страни, като изтъкнат че заедно могат да отвърнат по адекватно на
променящата се световна икономическа среда и нейните политически и
социални проблеми. Както и че това „цяло” може да доведе до по бърз
икономически ръст и стабилност на всички свои членове. Това може да бъде
интерпретирано пак благодарение на фиг. 1. Като Б да бъде тълкувано тази
група – развити страни, наричани ядро и да се обособи не като
подмножество, а като главно/ основно подмножество на интеграционната
група. Пример за такива страни - „ядро” в Европейският съюз могат да бъдат
видени едни от нейните главни учредителки Германия и Франция10, които
са най – развити икономически в цялото интеграционно обединение и се
Споменато за първи път в геополитически аспект от държавния секретар на САЩ Доналд Ръмсфелд през
2003г.
10
Спиридонов, Ив. Европейска интеграция, Свищов, 2005, с. 6
9
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явяват движеща сила на интеграционният процес 11. А останалите елементи
от обединението, представени като Е – могат да бъдат не до там развитите
икономически страни – членки, като част от тях са и страните от „Нова
Европа”.
Чрез фиг.2. ще разгледаме под друг ъгъл и усложнявайки тълкуването
на диференциация между единиците вътре в системата, използвайки
същите обозначения от фиг.1. Като Б  Е, то елементите/ страните от
множеството Е, които не са част от множеството Б, се наричат допълнение
към множество или това се обозначава чрез Б/Е. Тоест обособеното
множество А, което също не е част от Б, следва че е допълнение към
множеството Б. Обединявайки двете разсъждения на фиг.1. можем да кажем,
че Б – е именно това главно/ основно подмножество (страните учредителни
на ЕС), а А е допълнително подмножество (страните от „Нова Европа”). Други
обясняват тази диференциация чрез виждането за многовекторна
интеграция, която приема за нормално съществуването в интеграционното
обединение на друго такова или „различната скорост” на интеграция в
самото обединение, което ги разделя12. Това обособяване е загатнато като
явление от А. А. Климов13, който отбелязва, че “диференциацията в
периферните и централните региони, е обусловена от неравномерното
разпределение на икономическият и социалният потенциал на
административно – териториалните образувания”.

Е

Б/Е и Б/А
Б

А

Фиг. 2.
Диференциацията в дадена система може да има както положителни,
така и отрицателни последици, както за страните, така и за общността като
цяло. Като положителен може да се изтъкне факта, че диференциацията
може да се превърне в движеща сила за достигането на по – слабо развитите
страни до нивото на развитите на икономически развитите страни.14 При
усилването на процеса обаче, системата може да претърпи отрицателни
последици, свързани със затрудняване на провеждането на общите
политически и социо-икономически действия на цялото или до големи

Евразийская Экономическая Комисия, Анализ стратегий интеграционного сотрудничества (моделей
реализации интеграционного потенциала) наиболее известных интеграционных объединений мира,
Москва, 2014, с. 7
12
Под ред. Хисбулатов, Р. И. Мировая экономика и международные экономические отношения, Том 2,
Гардарики, М., 2006, С. 46 – 47
13
Климов А.А. Пространственное развитие и проблемные территории: социально-экономические аспекты,
М., КомКнига, 2006
14
Николаев, И. А., Точилкина, О. С. Экономическая дифференциация регионов: оценки, динамика,
сравнения, Аналитический доклад, М., 2011, с.3
11
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крайности като - регионални кризи и междурегионални конфликти, и дори
достигането на дезинтеграция.
II.

Понятието дезинтеграция произлиза от латински – представката de –
означава отсъствие, премахване , а integer – цял или цялостното тълкуване
на терминът е разпадане, разделение на съставни части на цялостната
структура, отслабване, нарушаване на връзките в една система15. Процесът
на дезинтеграция, тоест разбираме намаляване интензивността на
взаимодействие между елементите от дадена система – процес на разпад,
разрушаване, отделяне, изолация. Засилва се самостоятелността и
независимостта на страните. Това е напълно противоположният процес на
интеграцията.
Изразяващата се вътрешна дезинтеграция на групата определя
нейната ниска цялост, неспособността да действа съгласувано и успешно да
решава задачите, свързани със съвместните им действия, както и високата
вероятност за разпадане. Междудържавната дезинтеграция може да се
третира като процес на деградация по отношение на интеграцията и да
доведе до връщане на бившите членове на интеграционното обединение
към изходното им положение, обособяване, състояние на икономическите
им отношения.16
В този смисъл К. Дойч определя четири основни причини, които могат
да доведат до дезинтеграцията на дадена система17:
Първо, зачестяване на проблемите в икономическата, военната или
политическата сфера на цялата система или на част от нея – изразяващи се в
повечето случаи в отсъствие на хармонизация в отношенията между
страните - партньори ;
Второ , засилване на политическата активност и появата на
териториално – етнически конфликти;
Трето, увеличаване на регионалната, икономическата, културната,
социалната, лингвистичната или етническата диференциация – като това
може да е резултат от различното равнище на национална идентичност на
елементите в системата;
Четвърто, кризисно състояние вследствие отсъствието на адекватна
политическа и административна възможност за провеждането на реформи в
дадена страна или група държави;
Общото между всички фактори е техният, понякога, непредвидим
характер. Самата интеграционна структура не успява да издържи на новата
реалност и се принуждава да прекрати своето съществуване или да загуби
част от членовете на своето обединение. В период на икономически
трудности се засилват именно тенденциите свързани с дезинтеграцията,
15

Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародубцева, Е. Б. Современный экономический словарь, 2-е изд., М., ИНФРА-

М, 1999, с. 99
16
Алборов, А. В. Государственная граница как экономическая категроия, Дис. М., 2008
17
Грущинская, Н. Н. Особенности развития интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мировом пространстве, Економічний часопис-XXI, N11-12, 2010, с. 24
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страните- членки на обединението се стараят да решат своите проблеми
поотделно.
С теорията на множествата може да се представи условно и процеса на
дезинтеграция – като на фиг.3. ще бъде представено отделянето на дадена
група от самото множество – наричано разлика между множествата.
А/Б
А
Б

Фиг. 3.
Ако следваме логиката на теорията допълнителното множество Б към
множеството А – е разликата между множеството А и множеството Б, тоест
А/Б, представено чрез дезинтеграцията, това може да е отделянето на
страните - Б, които преди това са били една интегрирана част от
множеството от страни - А. След това разделяне в дадената система остават
само елементите от А, без включването на нито един елемент от
множеството Б.
Е. А. Семак представя дезинтеграцията като
„оттласкване”, „дисимилация” или „разсейване”18. Но от практиката знаем, че
това „разсейване” не е задължително да регресира и да доведе до
разрушаването на самата система. Така и действието от фиг. 3. - не е
задължително да доведе до разрушаване на цялото множество.
Поглеждайки
към
по
горните
разсъждения
свързани
с
диференциацията(фиг. 2.) можем да определим, че за пълното разпадане на
системата допринася отслабването на „ядрото” , което е една от най –
важните обединяващи части на интеграционното множество.
определят четири модела на
А.М.Либман и Б.А.Хейфец19
дезинтеграция, разпределени в зависимост от скоростта на протичане на
процеса и са посочени в Таб. 1.
Таблица 1. Видове дезинтеграция
Ниска скорост
Стагнираща
Дивергентна
на
дезинтеграция
дезинтеграция
дезинтеграция
Висока скорост
Конфликтна
Шокова
на
дезинтеграция
дезинтеграция
дезинтеграция

Семак, Е. А Теоретические основы международной экономической интеграции, Беларусь и мировые
экономические процессы: сб. научных статей Белгосуниверситета., Вып. 6.,Минск, БГУ, 2009 , с. 122
19
Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели экономической дезинтеграции. Интеграция и
дезинтеграция. Евразийская экономическая интеграция, N 2, 2011, с. 6 - 16
18
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Стагниращата дезинтеграция се характеризира с дълъг период на
фрагментация на интеграционното обединение, постепенно противоречие и
преход към образуването на псевдо интеграционни групи, а след това и до
пълен разпад или съхранение на обединението в едно по „меко” обединение.
Този вид дезинтеграция може да е резултат от обединението на твърде
разнородна група от страни съчетано с липсата на каквато и да е
информация за преимуществата и недостатъците, които могат да привнесат
страните в даденото обединение.
Дивергентна дезинтеграция – този вариант на фрагментация на
икономическото обединени е свързан с бавно разпадане и преориентиране
на икономическите взаимовръзки. Може да се говори дори за формиране на
ново интеграционно пространство с изменена структура на взаимовръзките
на място на старите. Този вид дезинтеграция е неизбежна част от
съвременната икономика, особено в днешно време когато отделните
региони поддържат близки взаимовръзки, но не са напълно обособени
пространства. Специфично за дивергентната дезинтеграция е, че
последиците от нея мога да бъдат смекчени благодарение на политиката,
която води самото обединение.
Конфликтна дезинтеграция – съчетание между центростремителни
сили на взаимодействие на страните и висока скорост на разпад на
обединението. Основата на този модел в повечето случаи е резултат от
политическите решения или изцяло от политическата система.
Конфликтната дезинтеграция може да се представи опростено по следния
начин – нарастващите противоречия между страните, в определен момент
водят до политически конфликти и дори до разрушаване на
интеграционната структура. Като може да бъде тълкувана и като разпадане
на хегемонията на определени страни и до „освобождаването” на останалите
страни от обединението вследствие на дезинтеграцията.
Шоковата дезинтеграция – тази фрагментация става на едно по ниско
ниво – между субектите на различните стопанства и протича с ускорени
темпове. Доста рядко срещащо се явление, защото обичайно стопанските
връзки на пазара са доста устойчиви. Провокира се от протичането на
необичайни ситуации като: природни бедствия или международни
конфликти, смяната на законодателството с такова, което препятства
икономическите взаимовръзки;
Всички описани модели на дезинтеграция не се срещат в чист вид, а
често – като съчетание по между си. Дезинтеграцията може да започне по
един от моделите, а да продължи своето развитие чрез съвсем друг. Освен
разглеждайки дезинтеграцията теоретически, тя може да бъде разгледана
практически. Пример за проявлението й може да бъде даден с протеклите
дезинтеграционни процеси и разпадането на СССР. Според бившият
председател на Европейската комисия Жак Делор след една от последните
вълни на присъединяване през 2004г. вероятността за дезинтеграция на
Европейския съюз нараства до 50%20. Основен фактор за това е

Vollaard, H. A theory of European disintegration, Fourth Pan- European Conference on EU Politics, Riga, 2008,
p. 1
20
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възможността за засилване на диференциацията между старите страничленки и страните от „Нова Европа”. Като за новите бе въведено и
ограничение на пазарът на труда в 12 от 15-те стари членки за период до 7
години от присъединяването им.21 Друг фактор е съществуването на
определена фрагментация на европейското пространство, основана на
критерия членство в еврозоната. Към 2015г. включилите се държави са 19
на брой от общо 28- те страни от цялото обединение.
* * *

Процесите на диференциация и дезинтеграция е важно да бъдат
познавани и анализирани, за протичането на по успешни интеграционни
процеси и запазването на вече съществуващите интеграционни обединения.
Диференциацията и дезинтеграцията не водят задължително до разруха, а
могат да са стъпало за преминаването на обединението към едно по високо
ниво на развитие. Доброто им познаване може да е основополагащо за
водене на една по осмислена и ползотворна вътрешна и външна политика,
както за всяка отделна страна, така и за обединението в неговата цялост.
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО
ПАРТНЬОРСТВО – ПЪТЯТ КЪМ ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА
ИНТЕГРАЦИЯ
Десислава Димитрова Митева
докторант, катедра „Международни икономически отношения“
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
Разглежданата тема се откроява с актуална и значима стойност както
за икономисти, политици, хора от бизнеса, така и за широката общественост.
От голяма важност е обществото, както и всички заинтересовани страни да
бъдат запознати с обекта на настоящото изследване. Обект е
Споразумението за трансатлантическо търговско и инвестиционно
партньорство между Европейския съюз и Съединените щати, като мост за
глобална стратегическа интеграция. Предмет е историческият анализ на
търговските договори, количествените данни за внос и износ и
чуждестранни инвестиции от двете страни на Атлантика. Целта е да се
представи систематизирано развитие на бъдещото споразумение и да се
представи същността му. Задачите са:
 представяне същността на споразумението;
 исторически обзор на дейностите по сключването му и
предшестващото го споразумение;
 разглеждане и даване оценка на стратегическото партньорство
между ЕС и САЩ;
 измерване на количествени показатели в търговската политика
между двете общности.

1. Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство –
същност и историческа ретроспекция
„Споразумението на XXI век“1, между Европейския съюз (ЕС) и
Съединените американски щати (САЩ), се основава на една дългогодишна
историческа хронология от събития, както и положена нормативна и
законодателна база. Същинските преговори по въпросите за
Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство започват през
месец юли 2013 година. До момента са проведени осем кръга (rounds) на
преговорни отношения от високо равнище между двете страни.
Прогнозирано е финализирането на преговорите да бъде осъществено до
края на 2015 година. Финализирано споразумението ще има следния облик:
Ще съдържа двадесет и четири глави, които ще бъдат групирани в три
основни направления:
 Достъп до пазара – обхващащ области като търговията със
стоки, услуги, обществени поръчки, правила за произход на стоката.
 Регулаторно сътрудничество – чрез създаване на институции
като Регулаторен орган за сътрудничество, който ще работи за непроменен
1

Споразумение за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП).

стандарт по отношение на различни аспекти, включващи се в
споразумението. Такива са технически стандарти, като размер, форма,
дизайн, маркировка, функция на продукцията и др. Главната цел е да се
намалят бюрокрацията и разходите за производство и доставка. Двете
общности ще си сътрудничат в следенето за спазване на общите, породени
от създаването на ТТИП, и индивидуалните за всяка от двете страни
правила.
 Правила – ще формират набор от правила, за да се направи по –
лесен и по – честен експорта, импорта и инвестирането. Правила, свързани с
устойчиво развитие, енергия и суровини, митнически и търговски
облекчения, правила за развитие на малкия и среден бизнес, правила по
отношение на противоречивата част с инвеститорските протекции и т.н.
право на уреждане на инвеститорски спорове2, конкуренцията,
интелектуалната собственост и географските означения, и уреждане на
споровете между правителства (правителство срещу правителство).
Проблемите, пред които се изправят ЕС и САЩ по време на
преговорите са: подобряване на достъпа до пазара чрез премахване на
тарифни и нетарифни ограничения, подобряване на нормативната
съгласуваност и сътрудничество чрез демонтиране на пречещите
регулаторни бариери като бюрократично дублиране от страна на двете
преговарящи и подобряване сътрудничеството, когато трябва да се
установят международни стандарти. Постигане на сътрудничество по
поставените въпроси би довело до постигане на заложените цели на
Споразумението, които са:
 Стимулиране на икономически растеж;
 Насърчаване на заетостта, като се изградят повече работни
места.
Историческият преглед на „кръговете“, които са се състояли до
момента по водене на преговори за сключване на споразумението, може да
бъде представен по следния начин:
 Първи кръг в периода 8 - 12 юли 2013 година, проведен във
Вашингтон. Фокусът на срещата беше поставен върху пазарния достъп,
търговията и регулаторните въпроси. Работата беше насочена и върху
„прозрачността“ до информация, относно случващото се.
 Втори кръг в периода 10 – 15 ноември 2013 година, проведен в
Брюксел. Основните насоки, по които се договаряха страните, бяха в
областите на услугите, инвестициите, регулаторните въпроси, и енергията
и на суровините.
 Трети кръг в периода 16 – 20 декември 2013 година, проведен
във Вашингтон. Есенцията на обхватността от кръга беше да се изгради
„архитектурата на споразумението“ и да се доразвият първите два кръга.
Спектърът им беше работата по регулаторния механизъм и увеличения
достъп до пазара чрез намаляване на тарифни и нетарифни ограничения в
областта на стоки, услуги, инвестиции и поръчки. Преди кръг номер четири
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да започне, между двете страни бяха разменени оферти за тарифни
редукции.
 Четвърти и пети кръг в периодите 10 – 14 март 2014 година в
Брюксел и 19 – 23 май с.г. в Арлингтън, Вирджиния. В тези два кръга беше
очертана рамката на потенциалното споразумение. По мнение на
представителите на ЕС предложението на САЩ за намаляване на тарифните
ограничения с 86% е твърде ниско, докато САЩ оспори предложението на
ЕС за намаляването им с 96% за твърде високо. Двете страни на този етап
подготвят втора оферта. За петия кръг от преговори САЩ изготви
предложение за понижи достъпа до пазара на услуги, но ЕС не беше готов с
своята оферта.
 Шести кръг в периода 14 – 18 юли 2014 година в Брюксел.
Целите бяха да се придвижват областите, където е постигнато съгласие.
Усилията бяха насочени към работа върху документа, който ще увеличи
достъпа до пазара на стоки. Специфични клаузи бяха застъпени върху
сектора на земеделието, като пример - дял винопроизводство. Не бяха
разменени втори тарифни оферти, за които се спомена в четвърти и пети
рунд. Тук се засегнаха въпроси, свързани с промени в секторите текстил,
химикали, фармацевтични продукти, козметика, автомобили, инженеринг и
пестициди. Усилена е работата по улесняването на достъпа от страна на
малките и средни предприятия (МСП) до пазара на отсрещната страна.
 Седми кръг в периода 29.09 – 03.10 2014 година, проведен в Чеви
Чейз, Мериленд. Главни преговарящи за САЩ и ЕС са Дан Мулейни и Игнасио
Гарсия Берсеро3. Едно от перата на преговорите отново продължава да бъде
въпроса за МСП и възможностите за намаляване бариерите за достъп и
бюрократичните изисквания пред тях.
 Осми кръг в периода 6 – 8 февруари 2015 година в Брюксел.
Преговорите в кръга бяха проведените от европейския комисар по търговия
Сесилия Малмстрьом4 и търговския представител на САЩ Майкъл Фромън 5
с цел да обсъдят начините за постигане на напредък.
Съществуват исторически предпоставки за наличие на задълбочаващо
се партньорство между двете, водени за икономически сили, страни в
глобален контекст. То от своя страна цели да интегрира търговската и
инвестиционна си политика и на двата континента. Връзката между ЕС и
САЩ се обуславя от това, че са се превърнали в суперсили, в развити
икономики. Двете участват в общи международни организации, чрез които
са установени общи нормативни и регулативни правила и норми.
Международната организация, занимаваща се с координацията по
либерализирането на международната търговия, е Световната търговска
организация (СТО)6. Именно тя е фундаментът, върху който се градят
настоящите преговорни отношения.
Въпросите, свързани с митническата политика в световен мащаб и
ролята им в настоящото създаване на „обединения трансатлантически
Dan Mullaney and Ignacio Garcia Bercero
Cecilia Malmström - EU Trade Commissioner
5 Michael Froman - US Trade Representative Ambassador
6 Приемник на Генералното споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1947 година.
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пазар“, са дискутирани в поредица от срещи и кръгове, последвали
сключване на редица споразумения и договори. Поствоенните събития
дават предпоставка за създаване на Генералното споразумение за мита и
търговия и влиза в роля на един от основните двигатели за свободна
търговия между страните, участващи в него. Кратък ретроспективен поглед
на по – важните събития, касаещи отношенията между ЕС и САЩ са:
1. Създаване на ГАТТ и проведените в рамките му осем кръга на
многостранни търговски преговорни отношения7. На първите четири кръга
от срещите се обсъждат въпроси за намаляване на тарифи при търговия със
стоки. Те приключват с едностранни и двустранни тарифни намаления.
Броят на страните участници в многостранните преговори се увеличава с
всеки кръг. Кръговете се характеризират с постигане на ниска стапен на
тарифни намаления. Периодът, в който се провеждат е 1947 – 1956 г.
Следващият кръг се опитва да осигури стабилност на регионалните
споразумения за търговия, а целта му е да се избегне повишаването на
средните нива на тарифите.
Отличителни са кръгът Кенеди, Токийският кръг и Уругвайският
кръг. Обхващат договаряне на тарифни намаления на индустриални стоки и
земеделски продукти, поставя се начало на договаряне на нетарифни
ограничения, разширява се антидъмпинговия закон. Финалният осми кръг –
Уругвайския, се характеризира с работа по премахване на експортните
субсидии на земеделски стоки и текстил, с нетарифни ограничения. През
този кръг се създава Световната търговска организация. Периодът на
провеждане на вторите четири кръга е 1957 – 1994 г.8
2. СТО – наследник на ГАТТ.
(1)
В тази организация, освен работата в областите на
търгуване със стоки и тарифните ограничения (мита), се обхващат нови
области на споразумение – търговия с услуги, права на интелектуална
собственост и търговия с инвестиционен характер.
От създаването си през 1995 година СТО предоставя форум на
правителствата да водят търговски преговори и продължава да
регламентира международната търговия на стоки и услуги, като използва
система от цели и правила.
2. Стратегическо партньорство между Европейския съюз и
Съединените американски щати по пътя към глобална интеграция на
пазарите
Външната политика подтиква страните към набелязване на важни за
тях стратегически партньори. Избирането на стратегически партньор не е
лека задача, тя е натоварена с отговорност и прецизност. Стъпките за
постигане, развитие и поддържане на стратегически съюз могат да бъдат
систематизирани по следния начин9:
Кръговете в рамките на ГАТТ са зададена рамка за работа в кръговете за ТТИП, които се водят на
двустранна основа.
8
Виж: Евгениев, доц. д-р Е., Глобални институции, изд. на ВУЗФ, 2012г., стр. 198-208.
9 Виж: Прев. от англ. Десислав Джарков, Печелившите преговори, които запазват добрите отношения,
Harvard business school, стр. 59, 69-78.
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 Да бъде разработено предложение, описващо положителни
резултати от „сделката“ между страните.
 Да бъдат интегрирани начините за преговор в духа на
сътрудничество в техните управленски системи.
 Да бъдат „ухажвани“ потенциалните партньори. „Ухажването е
добър израз за тази фаза, тъй като крайната цел е да се изгради отношение“
– д-р Мичъл Маркс „Да обединим сили“.
 Да бъдат открити преговорните отношения.
По – трудните части от изграждането на стратегическо
партньорство са:
 Да бъдат договорени условията, върху, които ще се основава
бъдещия съюз.
 Да бъдат дефинирани съвместните цели и нужди.
 Да се споделя и обменя свободно информация.
 Да се работи и мисли от гледна точка на потенциалните партньори.
Трябва да се отчете фактът, че европейския и американския подход
към стратегическия партньор е различен. За да бъде направена връзка с
изследвания проблем, а именно ТТИП и целта й към глобално стратегическо
партньорство, ще бъде използван цитат от Прабху Гуптара, директор на
Центъра за управленски развитие на банката UBS във Волфсберг,
Швейцария, „американците имат много по – голямо желание да се адаптират
към други култури“ и „но американците все още трябва да подобрят
разбирането си по отношение на това, че качествата, поради които можеш да
спечелиш в Съюза, могат да се окажат причината за загубата в Европа или
Азия“10. При разглеждане на потенциала на Сътрудничеството между
европейската и американската общност, което датира от десетилетия, но
досега не е стигало такава либерализация в търговски аспект, каквато се
предвижда в подготвящата се спогодба, се открояват различия в „правенето
на бизнес“, „защото американците обикновено предпочитат бързо
сключване на седалката, интензивния и умел маркетинг, а не отделят
достатъчно внимание на личните връзки и отношения в бизнеса“, „за
разлика от тях, повечето европейци искат да развият солидни лични
отношения преди дори да си помислят за сделка“ 11 . Разгледани по този
начин отношенията в бизнес – средата от двете страни на Атлантика могат
да бъдат пренесени и на ниво правителства. Обхватът на Споразумението за
ТТИП е насочен към бизнес пространството и фирмите, включени в него.
Предвижда се, създаването на благоприятна среда за американските
компании на територията на ЕС и европейските компании до пазара в
Америка.
От гледна точка на ЕС САЩ се определя като ключов партньор, защото
трансатлантическите отношения са в непредсказуема глобална среда, а и
американската подкрепа е водеща в постигането на други цели. От
обратната гледна точка произлизат въпроси относно значимостта на ЕС като
Виж: Прев. от англ. Десислав Джарков, Печелившите преговори, които запазват добрите отношения,
Harvard business school, стр. 59, 69-78
11 Обяснение на Ан Макдона Бенгтсън, международен консултант от Франция
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ключов партньор.12 Стратегическите партньорства изискват общи цели и
приоритети, умение твърдо да се отстояват позициите, да се демонстрира
гъвкавост при водене на преговорите, както и политически авторитет. Така
формулирана теоретическата обосновка ясно показва, че алгоритъмът от
действия между ЕС и САЩ е изпълнен. Преди да се пристъпи към преговори
за Споразумението за ТТИП през 2013 година са извършени срещи от високо
равнище, на които са приети резолюции13, чрез които да се градят бъдещите
трансатлантически отношения за търговия и инвестиции. Целта за
изготвяне на резолюциите и спогодбите произтича от усилията да се
съвместят различните системи на двустранните отношения. В тази връзка е
изграден документ, озаглавен „Изграждане на 19 моста на европейски и
американски системи за стандарт“14.
Стратегическият потенциал се изразява във взаимната изгода и
общите цели. Примери, за това че двете икономики искат да разширяват
потенциала на техните търговски отношения, са все по – голямото
присъствие на европейски компании на територията на Америка и
обратното. Пренеслите дейността си европейски компании в САЩ, както и
обратния процес са налагащата се тенденция към необходимост за
подписване на Споразумение за либерализиран пазар между двете най –
големи икономики. Наред с това от изключителна важност е
стратегическият подход и от двете страни и съумяването да извлекат най –
голяма полза за собствената си икономика. Едно бъдещо партньорство от
такъв тип залага, че ще се увеличат работните места, респективно ще доведе
до по – голям процент на заетост, ще се насърчи търговията, а вносните
стоки ще бъдат с по – ниска цена за местния потребител, което ще доведе до
благоприятно
въздействие
върху
икономиката,
достъпът
на
чуждестранните инвеститори ще се улесни, те от своя страна ще изграждат
нови предприятия или ще участват със свой капитал в местни такива, което
ще доведе до увеличаване на производителността на цялата икономика. Но
дали ефектът би бил ползотворен за всяка една икономика от ЕС и дали тя е
конкурентоспособна.
3. Емпирична обосновка на стратегическата интеграция

Безспорно Трансатлантическото търговско и инвестиционно
партньорство може да се определи като най – голямото търговско
споразумение в историята на човечеството, ако бъде постигнато. Мащабът,
с който ще се измери неговия потенциал, е търговски и инвестиционен
обмен между двете главни световно икономически общности – европейската
и американската. Така ще се формира един глобален пазар –
трансатлантически, където ще се постави нов етап в външнотърговската
политика както на двустранно, така и на многостранно ниво.

Виж: Тома Ренар, „Външната политика на ЕС: от диалог към реално стратегическо партньорство“, сп.
„Геополитика“.
13 Francisco José Millán Mon, „Доклад относно състоянието на трансатлантическите отношения след
изборите в САЩ (2008/2199(INI))“, Комисия по външни работи.
14
Доклад на Европейската комисия, „Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations“, Стр.
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Световната търговска организация, уреждаща търговските
отношения между страните, дава информация за потока на търговия със
стоки между ЕС и САЩ, техния внос и износ. По измервания на различни
световни организации, в това число и български, данните за внос и износ на
стоки, и чуждестранните инвестиции, между двата партньора, могат да
бъдат представени във фигура 1, фигура 2 и фигура 3.

Внос и износ на ЕС към САЩ

млрд. долара

$500
$400
$300
$200
$100
$0

2006

2007

2008

2009

EXPORT EU-28 -US

2010

2011

2012

2013

IMPORT EU-28-US

Фиг. 1. Динамика на търговския обмен (внос и износ) от ЕС към САЩ
за периода 2006 – 2013 г.
Източник: UN Comtrade
На фигура 1 е представен вноса и износа на стоки от ЕС към САЩ. Ясно
се вижда, че износът на европейски стоки за САЩ е по – голям от вноса на
американски стоки в ЕС. Тенденцията остава относително стабилна за
наблюдавания период. Стойностите са формирани на база установена
тарифна и нетарифна политика между двете икономики. Чрез ТТИП се цели
„отваряне“ на пазара, либерализирането му, за стоки, услуги, капитали.
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Фиг. 2. Динамика на търговския обмен (внос и износ) от България към
САЩ за периода 200-2013 година
Източник: Данни от официален сайт на Национален статистически
институт

Фигура 2 представя годишната външнотърговска политика на
България, изразена чрез износа и вноса, към САЩ. Става ясно, че за периода
2006-2013г., експорта надвишава импорта. България търгува все повече със
САЩ, като износът надхвърля 600 млн. лв или 330 млн. долара. На фигурата
е изобразен общият обем на стоки, без да е направен анализ на експортните
сектори на страната. В момента съществуват митнически и немитнически
тарифи, налагани върху вноса на наши продукти на американска земя.
Пример за такава тарифа е непреработения тютюн, който се облага с 45.3%
мито.
Според анализ на Института за пазарна икономика се посочва, че САЩ
е деветнадесети най – голям търговски партньор на България в световен
мащаб, и девети най – значим извън страните – членки на Европейския съюз,
в който България участва.
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Фиг. 3. Поток на чуждестранните инвестиции в периода 2006-2013г.
Източник: Данни от официален сайт на Конференцията на ООН
за търговия и развитие - UNCTAD Stat
По данни от фигура 3 се забелязва прилива на чуждестранни
инвестиции в Европейския съюз да е по – голям. Инвестициите в САЩ са по
– ниски. Като се наблюдава тенденция на увеличаване на потока привлечени
чужди инвестиции както в ЕС, така и в САЩ. Замисълът на бъдещата
спогодба цели тази тенденция да се увеличи чрез създаване на условия и
сигурност за бъдещите инвеститори. По данни на Европейската комисия най
– голям инвеститор в САЩ е именно Европейския съюз. Тясното
партньорство би насърчило инвеститорите. ТТИП ще засили
конкурентоспособността на ЕС чрез предоставяне на допълнителни
възможности за европейските фирми да стъпят на американския пазар.
Например, в областта на услугите, където дружества от ЕС са особено
ефективни. Също така, поддържането или повишаването на
конкурентоспособността на пазара в САЩ често изисква по-нататъшни
големи инвестиции.
В заключение може да се обобщи, че налагащият се процес на
глобализация в световен план, е засегнал всички заинтересовани страни в
това число потребители, работници, фирми и правителства, по различни
начини. Бъдещият договор за партньорство ще засегне всяка от страните, а

ефектите, до които ще доведе могат да се движат в рамките на две
направления – положителни и отрицателни. Към положителните е застъпен
процесът на икономически растеж и стабилност, а отрицателните - на
възникващи проблеми за слабите участници. Трябва да се има предвид, че
Европейския съюз и Съединените щати са ключови пазари и икономики, и
едно бъдещо стратегическо съюзяване би дало нов тласък на развитие на
търговската политика в света.
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