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ГЛОБАЛНИЯТ ПАКТ НА ООН ЗА БЕЖАНЦИТЕ ОТ 2018 Г.
КОМЕНТАР НА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
И СПОРНИ ВЪПРОСИ
проф. д.н. Веселин Цанков1
Бургаски свободен университет

THE 2018 UN GLOBAL COMPACT ON REFUGEES.2
COMMENTARY ON KEY POINTS AND ISSUES
Prof. Veselin Tsankov, D.Sc.
Burgas Free University
Резюме: В тази статия се разглеждат политическите и правни аспекти на Глобалният пакт на ООН за бежанците от 2018 г., както и коментар на основни положения и спорни въпроси.
Ключови думи: бежанци; национални системи за прием и интеграция на бежанци,
интеграция, обратно приемане.
Abstract: This article discusses the political and legal aspects of the Global Compact on
refugees and commentary on key points and issues.
Key words: refugees; national system for reception and integration of refugees and
readmission.
Увод
Според данни на ВКБООН към 30.06.2021 г. от международна закрила се нуждаят над 70 милиона души. Въз основа на данни от ВКБООН в края на 2019 г. по света е имало: 26 милиона бежанци и 45,7 милиона вътрешно разселени лица. Днес около 60% от бежанците по света живеят в 10 държави, всички от които се намират в
южната част на света. Бежанците често живеят в най-бедните райони на тези държави. Глобалният пакт за бежанците е отговор на нуждата от международна подкрепа за
тези страни, които са засегнати от движенията на бежанците. Според Евростат „10 %
от всички бежанци по света и само малка част от вътрешно разселените лица са живеели в ЕС в края на 2019 г. Делът на бежанците спрямо общия брой на населението
в ЕС е 0,6 %“. „През 2019 г. 2,5 милиона души са имигрирали в ЕС и 0,9 милиона
души са емигрирали от ЕС. Обща нетна имиграция към ЕС: 1,5 милиона души. Важен
факт:
1

Проф. Веселин Цанков е работил като практикуващ юрист в сферите на миграция, убежище,
гражданство, права на човека в различни ведомства. Директор на Института за държавата и
правото 2006-2010 г. През периода 2010-2015 е представител на Република България в Управляващия борд на Агенцията за основните права на ЕС. Има 10 монографии и над 80 научни
публикации.
2
Виж официален сайт на Върховния комисар за бежанците при ООН.
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Без миграция европейското население е щяло да намалее с половин милион, като
се има предвид, че са се родили 4,2 милиона деца и са починали 4,7 милиона души в
ЕС“3.
През 2020 г. търсещите убежище в ЕС са пристигнали от 150 държави. 472 000
молби, включително 417 000 първи молби са подадени в ЕС – намаление с 33 % спрямо 2019 г. Все по-голям дял от заявителите пристигат от държави, за които не се
изискват визи (26 % от лицата, подали молба за пръв път през 2020 г.), и влизат в ЕС
законно предимно от: Венецуела (7,3 % от всички първи молби); Колумбия (7,0 %);
Грузия (1,6 %); Перу (1,5 %); Хондурас (1,4 %). Най-много първи молби са били подадени в: Германия (102 500); Испания (86 400); Франция (81 800); Гърция (37 900);
Италия (21 200). През 2020 г. най-много първи молби за убежище спрямо населението са подадени в: Кипър (838 на 100 000 жители); Малта (482); Гърция (378). През
2020 г. 141 000 души, търсещи убежище, са били на възраст под 18 години, като почти 10 % от тях (13 500) са били непридружени деца. Повечето непридружени деца са
били от Афганистан, Сирия и Пакистан4.
През 2020 г. държавите от ЕС са взели 521 000 решения за предоставяне на убежище на първа инстанция. От тези решения 41 % са били положителни: 106 000 души са получили статут на бежанец, 50 000 са получили статут на субсидиарна закрила, а 55 000 са получили хуманитарен статут. Били са взети още 233 000 окончателни
решения след обжалване, включително: 22 000 решения за предоставяне на статут на
бежанец, 22 000 решения за предоставяне на статут на субсидиарна закрила и 25 000
за предоставяне на хуманитарен статут. Като цяло през 2020 г. държавите от ЕС са
предоставили някакъв вид закрила на около 280 000 души. Най-големите групи са били от: Сирия (27% от всички лица, получили закрила); Венецуела (17 %); Афганистан
(15 %)5.
Благодарение на значителния спад в броя на молбите за убежище държавитечленки на ЕС са успели да намалят дела на неразгледаните молби. Така например в
края на 2020 г. 766 000 молби за убежище не са били приключени, което е с 18 % помалко от предходната година (929 000). Съотношението между неприключените случаи и общия брой молби варира значително в различните държави-членки поради
различните срокове за обработване. Според данни на EASO близо две трети от неприключените на първа инстанция случаи са останали неприключени в продължение
на повече от шест месеца. Системата на ЕС за убежище остава нестабилна поради
значителни различия в процентите на признаване в различните държави от ЕС. Така
например през 2020 г. процентът на признаване на афганистански граждани на първа
инстанция е варирал от 1 % в България до 93 % в Италия.
През 2020 г. държавите-членки са докладвали за 93 700 изходящи искания съгласно Дъблинските правила, изпратени до други държави членки, които да поемат
отговорност за разглеждането на молби за международна закрила. От 84 400 подобни
искания 49 500 (59 %) са били приети и са били изпълнени 12 200 изходящи трансфера (25 % от приетите искания).
През 2020 г. около 8500 души, нуждаещи се от международна закрила, са били
заселени от държави извън ЕС в държави от ЕС – 60 % по-малко в сравнение с 2019 г.
3

Източник: Евростат 2021 г. и Агенция на ЕС за контрол на външните граници – ФРОНТЕКС
2021 г.
4
Източник: Евростат 2021 г. и Агенция на ЕС за контрол на външните граници – ФРОНТЕКС
2021 г.
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Най-голям е броят на заминаванията в Турция. Най-голям дял от презаселените лица
са сирийци (53 %). В рамките на съвместните схеми на ЕС за презаселване от 2015 г.
насам е предоставена закрила на над 78 000 души. Държавите-членки получават подкрепа от бюджета на ЕС за тези презаселвания6.
„Европа трябва да се научи как да се справя с притока на хора, тъй като той надали ще секне“, заявява министъра на правосъдието на Конфедерация Швейцария
Карин Келер-Зутер. Според нея „това е новото преселение на народите“. Но имигрантите невинаги напускат доброволно родните си страни. И Европа трябва да се научи
как да се справя с притока на хора. Конфедерация Швейцария членува в Шенген и
Карин Келер-Зутер е сред ресорните министри от ЕС, които обсъждат прилагането на
Пакта за бежанци на ООН от 2018 г. и усилията на ЕС в тази насока. „Напредъкът ни
е минимален. Но в момента може би се намираме в междинна фаза. Най-важното е
министрите да се съсредоточат върху съществените елементи от реформата, тъй като
миграционното движение е относително силно. Карин Келер-Зутер се опасява, че
Европа може отново да влезе в имигрантска криза, без да е подготвена за нея“7.
Най-новият наплив е на север – към Литва от Беларус. „Всеки кандидат за политическо убежище има право случаят му да бъде разгледан индивидуално, но не всеки
може да остане в ЕС“, казва еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон. Тя
добавя, че „хората имат права и достойнство и трябва да бъдат третирани съответно,
дори когато биват отпращани. Тъкмо това повелява духът на Женевската конвенция
за бежанците. Тази конвенция определя кой точно е бежанец – например в случаите,
когато човекът бяга от война или когато го преследват заради политическите му
убеждения или заради неговата религия“. Възникват и нови маршрути на миграцията.
Беларуският президент Александър Лукашенко дори целенасочено вкарва бежанци в
страната си със самолет и после ги насочва към границата с Литва и съответно с ЕС,
за да си отмъсти за санкциите, които Брюксел наложи на страната му. Европа вече е
изпратила 10 милиона евро и допълнителен персонал на Литва за справяне с наплива
от бежанци. Това е проява на солидарност.
„Бизнесът на трафикантите все така процъфтява. Непрекъснато се появяват нови
предизвикателства. След като САЩ се изтеглиха от Афганистан, все повече хора от
тази държава търсят закрила в Европа. Само в Германия през месец юни 2021 г. убежище са потърсили близо 1500 афганистанци, което е увеличение с 300 процента
спрямо юни 2020-а. Надигането на нова миграционна вълна засяга и България. Преди
няколко дни в България, Гърция и Унгария беше разбита мрежа трафиканти на хора,
арестувани бяха 14 предполагаеми членове на престъпна групировка и 35 шофьори
на превозни средства, с които са били извозвани имигрантите. През последните месеци групировката е прехвърлила най-малко 350 души от Турция в Гърция и по-нататък
към Средна Европа. Смята се, че трафикантите са спечелили над 700 000 евро само от
прехвърлянето на тези хора през Гърция“8. Очевидно това са сериозни проблеми
които изискват координиран отговор на държавите-членки на ЕС, защото очевидно
става въпрос за организирана трансгранична престъпност. Вече посочихме, че борбата между доброто и злото е вечна и често интернационалните престъпни групировки
изпреварват усилията на държавите-членки за правила и ред в тези процеси.
6

Източник: Евростат 2021 г. и Агенция на ЕС за контрол на външните граници – ФРОНТЕКС
2021 г.
7
Вж. Министър на правосъдието на Конфедерация Швейцария Карин Келер-Зутер – Интервю
пред радио Дойче Веле, 28.07.2021 г.
8
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Представяне на Пакта за бежанците на ООН от 2018 г. и на въпроси, предизвикващи дискусия
На 17-ти декември, 2018 Общото събрание на ООН прие Глобалния пакт за бежанците – рамка за международно сътрудничество, която дава решение на един от
най-големите проблеми, свързани със закрилата на бежанците по света – как да се
сподели отговорностите за приемане и подкрепа на бежанците по света и как да се
осъществява на практика взаимодействието при оказване на помощ на засегнатите
държави.
Общото събрание на ООН прие Глобалния пакт за бежанците с гласовете на 181
страни. САЩ гласуваха против пакта подкрепящ, че подялбата на тежестта на страните приемащи бежанци е по-справедливо. САЩ мотивираха решението си с довода,
че Пакта не зачита суверенните им права. Унгария също гласува против пакта, а Доминиканската република, Еритрея и Либия гласуваха с „Въздържал се“. Глобалния
пакт за бежанците има 4 основни цели: облекчаване на натиска върху държавите,
които са приели голям брой бежанци; осигуряване на бежанците условия за съществуване и развитие, улесняването на преминаването на бежанците в трети страни и
настаняването им в други държави и помощ за създаването на условията необходими
за безопасното и достойно завръщане на бежанците в родината им.
Глобалния пакт за бежанците е резултат от двегодишни консултации, ръководени
и насочвани от ВКБООН, с държавите-членки, международните организации, представители на гражданското общество, частния сектор, експерти, бежанци и други.
Той анализира практиките и представя идеи и виждания за това как международната
общност да подкрепи държавите, които са приели най-много бежанци. Пактът се основава на съществуващата международна правна система за бежанците и по-специално на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и на Протокола за статута на
бежанците от 1967 г., както и на правата на човека и на международното хуманитарното право. Той е не обвързващ акт на ООН. Основната му цел е подобряване на
международното сътрудничество и на взаимната координация.
Глобалният договор за бежанците е голямо човешко постижение. Той съдържа
Въведение, излагащо предисторията, ръководни принципи, и цели на глобалния договор; както и по-цялостна рамка за бежанците Response (CRRF), както е договорен от
държавите-членки в приложение I на Декларацията на Ню Йорк. Предлага се Програма за действие, определяща конкретни мерки за подпомагане постигането на целите
на договора, включително споразумения за споделяне на тежести и отговорности
чрез Глобален бежански форум (на всеки четири години), национални и регионални
договорености за конкретни ситуации. Важен и постоянно актуален е въпросът за
финансирането, партньорствата, както и коректното събиране и споделяне и обмен на
данни.
Предвидени са и конкретни области, нуждаещи се от подкрепа, от приемане, до
задоволяване на конкретни потребности и подкрепа на общностите. Договорености
за последващи действия и преразглеждане, които основно ще се провеждат чрез Глобалния форум за бежанците на всеки четири години, годишна среща на високо равнище на длъжностни лица, която се провежда на всеки две години между форумите, и
годишния доклад на Върховния комисар на ООН за бежанците до Общото събрание.
Съществената новост на Пакта за бежанците на ООН от 2018 г. се изразява в
приетите нови постановки от решаващо значение за справяне с кризисни ситуации.
Така например ако една държава е засегната от засилен приток на бежанци, какво
трябва да направи международната общност, за да помогне на тази държава. Това е
8
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въпросът, на който дава отговор Глобалният пакт за бежанците. Конвенцията за бежанците от 1951 г. се съсредоточава върху правата на бежанците и задълженията на
държавите, но не се занимава с международното сътрудничество и не уточнява как да
бъде споделена отговорността. Целта на Глобалния пакт за бежанците е да даде решение на този въпрос. Днес около 60% от бежанците по света живеят в 10 държави.
Бежанците често живеят в най-бедните райони на тези държави. Глобалният пакт за
бежанците е отговор на нуждата от международна подкрепа за тези страни, които са
засегнати от движенията на бежанците.
Очаква се този нов Пакт да доведе до съществени промени в подходите. Така
например бежанците ще имат по-добър достъп до образование, до здравни услуги и
възможности да намерят работа, което е от съществено значение за съществуване и
развитие. Държави като Уганда, Руанда, Иран или Ливан, чиито здравни услуги и инфраструктура са сериозно засегнати от милионите бежанци, ще получат подкрепата,
от която имат нужда, за да отговорят на нуждите както на бежанците, така и за местните жители от приемащите държави. Също така ще се търсят повече възможности за
преместване на бежанците в трети държави – например чрез събиране на семейства,
стипендии за студенти или хуманитарни визи, така че бежанците да могат да пътуват
законосъобразно и безопасно.
Ето и един конкретен пример, когато една държава е засегната от масов приток
на бежанци, като например вследствие събитията в Афганистан от м. август 2021 г.,
трябва незабавно да се установят нуждите на търсещите закрила и на приемащата
държава. От съществено значение е какво ще бъде взаимодействието между международната хуманитарна общност /организации, държави, неправителствени организации/ и помощта /финансова, материална, експертна и друга/, която да бъде насочена
към приемащите държави. Възможностите за финансова подкрепа, хуманитарна помощ и сътрудничество трябва да бъдат непрекъснато обсъждани и коригирани според ситуацията. Някои ще могат да помогнат с финансиране, други с технически и
експертен опит. Целта е създаване на мрежа за навременна подкрепа, така че държавите, които се намират в такава трудна ситуация да не бъдат сами.
Посочени са следните основни цели:
- Облекчаване на натиска върху приемащите страни;
- Подобряване на възможностите за бежанците за самостоятелен живот в приемащите държави;
- Разширяване на възможностите за презаселване в трети държави;
- Подкрепяне подобряването на условията и качеството на живот в държавите
на произход за безопасно връщане и реинтеграция.
Глобалният договор за бежанците има четири части. Първата част е Въведение,
излагащо предисторията, ръководни принципи, и целите на глобалния договор. Найцялостна рамка за бежанците Response (CRRF), както е договорен от държавитечленки в приложение I на Декларацията на Ню Йорк. Програма за действие, определяща конкретни мерки за подпомагане постигането на целите на договора. На следващо място са предвидени Споразумения за споделяне на тежести и отговорности чрез
Глобален бежански форум (на всеки четири години), национални и регионални договорености за конкретни ситуации и инструменти за финансиране, партньорства и събиране и споделяне на данни. Определени са и области, нуждаещи се от подкрепа, от
приемане и приемане, до задоволяване на нуждите и подкрепа на общностите. Важни
са Договореностите за последващи действия и за преразглеждане, които основно ще
се провеждат чрез Глобалния форум за бежанците на всеки четири години, годишна
9
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среща на високо равнище на длъжностни лица, която се провежда на всеки две години между форумите, и годишния доклад на Върховния комисар за бежанците на ООН
до Общото събрание.
Глобалния договор за бежанците е рамка за по-предвидимо и справедливо споделяне на отговорност. Устойчиво решение при кризисни бежански ситуации може да
бъде постигнато само на база международно сътрудничество. Необходимо е планиране от страна на правителствата, международните организации и другите заинтересовани страни, за да се гарантира, че приемащите държави и общности ще получават
необходимата подкрепа и че бежанците могат да се трудят и да живеят по един смислен и достоен начин. Това представлява уникална възможност за трансформиране на
начина, по който светът реагира на бежански ситуации, в полза както на бежанците,
така и на общностите, които ги приемат.
За да подпомогне периодичния преглед, ВКБООН ще използва три различни, но
взаимосвързани инициативи, посочени в Глобалния договор за бежанците, а именно
Рамката на показателите за необходимите индикатори, напредък към изпълнение на
обещания и инициативи, обявени на Глобалния бежански форум, и опита за измерване на въздействието от приемането, защитата и подпомагането на бежанците. Ролята
на Глобалния договор за бежанците по време на пандемията COVID-19 нараства значимо. Глобалният договор за бежанците и ангажиментите, поети на Глобалния форум
за бежанците през 2019 г., подкрепят бежанците и други хора в риск, както и приемащите общности в отговор на пандемията. В сайта на ООН е посочен изчерпателен
списък (означен като „приложение“) на съответните дейности, които са в подкрепа на
хората по време на тази криза.
Глобалният пакт за бежанците се очаква да допринесе за бежанците по-добър
достъп до образование, здравни услуги и възможност да намерят работа. Държави
като Уганда, Руанда, Иран или Ливан, чиито здравни услуги и инфраструктура са сериозно засегнати от милионите бежанци в тези страни, ще получат подкрепата, от
която имат нужда, за да отговорят на нуждите на хората и приемащите общности.
Също така са необходими реални, законосъобразни възможности за преместване на
бежанците в трети държави – например чрез събиране на семейства, стипендии за
студенти, хуманитарни визи и други способи.
Реализирането на споделянето на отговорност ще се осъществено чрез различни
подходи, способи и средства. На първо място, когато една страна е засегната от масов
приток на бежанци, като например Бангладеш, трябва незабавно да се установят нуждите на хората и какво ще бъде въздействието върху приемащата държава. Впоследствие трябва да се потърси съдействие от международната общност и да се обсъдят
възможностите за финансова подкрепа, хуманитарна помощ и сътрудничество за развитие. Някои страни ще могат да помогнат с финансиране, други с технически и експертен опит. По този начин ще се създаде силна и навременна подкрепа по отношение на финансиране, политически решения, презаселване, така че държавите, които
се намират в такава ситуация да не бъдат сами.
Съществено е влиянието на Пакта за бежанците на ООН от 2018 г. върху политиките, правните уредби и практики на ЕС и неговите институции. В ЕС функционира
Общата европейска система за убежище определя общи минимални стандарти по отношение на лицата, търсещи убежище. На практика обаче, търсещите убежище лица
не се третират еднакво, а процентът на признаване варира между държавите членки.
В резултат на това много от лицата, търсещи убежище, се преместват в рамките на
ЕС в търсене на по-добрата държава, където да кандидатстват за убежище. Това явле10
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ние е известно като „пазаруване на убежище“ и не се адмирира от институциите и от
приемащите държави. Отчасти се ограничава чрез системата ЕВРОДАК.
Миграционната криза от 2015 г., както и периодичните кризи, като например
събитията в Сирия, Ирак, Афганистан и други части на света, изострят хуманитарните проблеми и подчертават необходимостта от по-добро хармонизиране на процедурите и стандартите за предоставяне на убежище. Към момента Съветът на ЕС разглежда представените от Европейската комисия през 2016 г. законодателни предложения за реформа на Системата за убежище, както и пет нови законодателни предложения, направени през септември 2020 г. като част от Новия пакт за миграцията и
убежището на Европейската комисия, което е част то усилията по прилагането на
Пакта за бежанците на ООН от 2018 г. Усилия се полагат в политиките и действията
в областта на връщането и споразуменията за обратно приемане. Политиката на ЕС в
областта на връщането се основава на Директивата за връщането. Тази директива определя ясни, прозрачни и справедливи правила за връщане на незаконно пребиваващи граждани на държави извън ЕС. В директивата също се подчертава необходимостта от сключване на споразумения за обратно приемане с трети държави. Тези
споразумения са от първостепенна важност за прилагането на политиката на ЕС в областта на връщането. В тях се определят правилата за връщане на лица, пребиваващи
незаконно в ЕС, в техните държави на произход. ЕС договаря и сключва споразумения за обратно приемане с трети държави. Съветът на ЕС дава на Европейската комисия мандат за водене на преговори по такива споразумения с определени трети държави. Досега ЕС е сключил 18 споразумения за обратно приемане. Споразумението
от Котону (рамката за отношенията на ЕС със 79 държави от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн) също включва разпоредби относно връщането на незаконни
имигранти в техните държави на произход. В допълнение към споразуменията за обратно приемане ЕС също така е сключил споразумения за връщане с някои трети държави със същата цел. Необходимо е политиката на ЕС в областта на обратното приемане и на връщането да бъде укрепена и да стане по-ефективна чрез цялостното прилагане на съществуващите споразумения за обратно приемане и договорености в областта на връщането и сключването на нови. През септември 2018 г. Комисията
предложи реформа на общите правила на ЕС в областта на връщането. Предложените
промени имат за цел да направят съществуващите правила по-ефективни. На 7 юни
2019 г. Съветът постигна съгласие по своята позиция относно новите правила за подобряване на ефективността на връщанията.
Новата идея, политики и стратегии за бъдещето на Шенген ще трябва да решат
няколко основни предизвикателства във връзка с препоръките на Пакта за бежанците
на ООН от 2018 г. Първото от тях реалното възстановяване на свободното предвижване без граници в рамките на пространството Шенген. Трябва да се прекрати постоянното повторно въвеждане на контрол на части от вътрешните граници и да се възстанови пътуванията без граници в Шенгенското пространство, както е предвидено в
член 3, параграф 2 от ДЕС, член 67, параграф 2 от ДФЕС и разпоредби на Протокол
(№ 19) относно достиженията на правото от Шенген. Това деликатен въпрос.
Държавите-членки могат да имат основателни опасения свързани най-вече със сигурността и обществения ред, а след пандемията COVID-19 със здравеопазването. Втората точка е свързана с евентуална ревизия на Шенгенския механизъм за оценка и е
най-тясно свързана с шенгенското управление. И на следващо място възможните разширения на Шенгенското пространство. „Стратегия за бъдещето на Шенген ще трябва да разгледа позицията на страните кандидатки за Шенген, т.е. тези държави11
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членки, които са се присъединили към Европейския съюз, но са били ефективно изключени от Шенгенското пространство. Три от тези страни, България, Румъния и
Хърватия, вече са обявени за технически готови от Комисията за присъединяване към
Шенгенското пространство, Кипър е в ход. Редица държави-членки обаче блокираха
приемането на единодушно решение на Съвета за разрешаване на вдигането на проверки по вътрешните граници към Шенгенското пространство, въпреки техническата
им готовност. Държавите-членки в Съвета, по-специално Франция и Нидерландия, се
противопоставят на пълно присъединяване въз основа на политически опасения във
връзка с зачитането на принципите на правовата държава и корупцията в съответните
държави-членки. Европейският парламент многократно призова за прекратяване на
изключването на Румъния и България“9.
В заключение
На 17 декември 2018 г. Общото събрание на ООН потвърди Глобалния договор
за бежанците. Глобалният пакт за бежанците е рамка за по-предвидимо и справедливо споделяне на отговорност, като признава, че устойчиво решение на бежански
ситуации не могат да бъдат постигнати без международно сътрудничество. Той осигурява примерни планове за действия на правителства, международни организации и
други заинтересовани страни, че приемащите общности ще получат необходимата им
подкрепа и че бежанците могат да водят нормален живот. Това е възможност за
трансформиране на начина, по който светът реагира на бежански ситуации, в полза
както на бежанците, така и на общностите, които ги приемат.
Пактът се основава на съществуващата международна правна система за бежанците и по-специално на Конвенцията за бежанците от 1951 г., както и на правата на
човека и на хуманитарното право. Той е правно не обвързващ акт. Значението му е
изключително – пример последиците от конфликтите наречени „Арабска пролет“,
Афганистан и много други. Ако една страна днес е засегната от засилен приток на бежанци, какво трябва да направи международната общност, за да помогне на тази
държава? Това е въпросът, на който дава отговор Глобалния пакт за бежанците. Конвенцията за бежанците от 1951 г. се съсредоточава върху правата на бежанците и
задълженията на държавите, но не се занимава с международното сътрудничество и
не уточнява как да бъде споделена отговорността. Целта на Глобалния пакт за бежанците е да даде адекватно практическо решение на този въпрос.
Според данните на Върховния комисар на ООН за бежанците в света има над
70 милиона хора в рискова ситуация, от които 25.4 милиона са бежанци. Факт е, че
2/3 от бежанците живеят на територията само на 10 държави, като съседната на
Република България държава Турция е сред държавите в света, приели най-много
бежанци на своя територия. Присъствието на бежанци на територията на Република
България също е факт. Според данни от официалния сайт на Държавната агенция за
бежанците от създаването и през 1993 г. до настоящия момент над 90 000 са потърсили закрила, като приблизително ¼ са получили. Топ пет държави на произход са
Афганистан, Сирия Ирак, Пакистан и лица без гражданство10. За първите 8 месеца на
2021 г. са били задържани 895 лица за незаконно пресичане на държавната граница.
Близо 4 пъти повече нелегални имигранти са били задържани на влизане в страната
9

Виж повече Jorrit J. Rijpma, Professor по европейско право в Europa институт на Юридическия факултет, Лайден университет. Да не забравяме и за Шенген. 12.03.2021.
10
Данните са от сайт на Държавната агенция за бежанците при МС към дата 23.08.2021 г.
12
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спрямо миналата година. Подобна е и картината на излизане от България. Това показват данните на МВР. Имигрантският натиск бе една от темите на Консултативния съвет по сигурност при президента на 16.08.2021 г.
В центровете на ДАБ /Държавната агенция за бежанците/ свободни места все още
има, но капацитетът в лагерите към МВР е запълнен на 102 процента. Профилът на
новите имигранти от Афганистан е различен от този на бежанците, дошли от Сирия,
разказват експертите. „Предимно млади мъже. На възраст 13-18 г. Те са без образование, без жени и деца. Крайната им цел не е България. Според журналиста Георги
Милков изтеглянето на американската армия от Афганистан и настъплението на талибаните там вече усещаме и у нас. „За тях има два варианта – или да се бият и умрат, без значение на коя страна, или да избягат“, казва Милков.
В Република България е изготвен План за действие за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията. Този план за
действие по тези актуални и значими въпроси е изготвен в рамките на Секретариата
на Националния съвет по миграция и интеграция (НСМИ) и включва стратегически
цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Стратегията,
които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМИ. Ежегодно
се разработва и приема от Министерския съвет Национален план за действие по интеграция за всяка календарна година със специфичните мерки, насочени за интеграция на лицата, получили международна закрила в България. Всички дейности се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и
от финансовите актове на ЕС и на други международни донорски програми. Планът
включва изпълнението на 44 стратегически цели, като 10 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България.
Една от най-важните цели е подкрепа на условията в страните на произход за
връщане в безопасност и достойнство. Както заяви Исабел Алиенде в предаването на
БТВ на 15.08.2021 г. „Неделя – 120 минути с журналиста Светослав Иванов“: „ Ние
не трябва да строим огради, а мостове… Както всеки може а заболее от COVID 19,
така и всяко човешко същество може да се окаже в бежанска ситуация … И тогава?“

13
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ПОДГОТОВКА НА ДАННИТЕ ЗА АНАЛИЗ
Даниела Орозова
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DATA PREPARATION FOR ANALYSIS
Daniela Orozova
Burgas Free University
Abstract: В тази статия се представят основните стъпки, за подготовка на данните, чрез системата Orange, в етапа на предварителен анализ. Процесът на подготовка на данните, включва идентифициране на грешки, коригиране, изтриване, подредба или друга обработка, като се запазят само потенциално полезните данни.
Разглеждат се основни проблеми и техни решения, приложени са обучаващи примери.
Key words: Data Analytics, Data Science, Virtual Education Space, E-learning.
Въведение
Науката за данните (Data science) позволява да се съчетаят множество подходи
като включва техники, свързани с анализ на данни от областта на статистиката, дейта
майнинг и откриване на знания, машинно обучение, изкуствен интелект, програмиране, комуникация др. Науката за данните включва и процесите по изчистване и интеграция на данни, избор и трансформация на данни, извличане на знания, техния анализ, оценяване и представяне [1]. Може да се каже, че Data Science е „сплав“ от различни дисциплини и технологии.
Orange [11] е платформа, която може да ни помогне да решаваме проблеми в областта на Data Science. Но често в данните се срещат грешни стойности, пропуски в
колоните, грешен формат и др. Това налага допълнителната им обработка, за да могат данните да станат с нужното за анализа им качество и да се използват в процеса
на работа. Преди да бъдат анализирани данните е необходимо те да бъдат предварително изчистени: да се премахнат ненужни характеристики, да се кодират категорийните променливи, да се премахнат отличителни (екстремни) стойности и т.н.
Основни задачи за подготовка на данни са [3]: почистване на данните (Data
Cleaning), интеграция на данните (Data Integration), трансформация на данните (Data
Transformation), редуциране на данните (Data Reduction). В тази статия се представят
основните стъпки в етапа на предварителна обработка на данните чрез средствата на
системата Orange.
Почистването на данните е процесът за гарантиране, че данните са правилни,
последователни и използваеми. Дублиращи се данни могат да възникнат при комбиниране на набори от данни от множество източници. Неподходящи данни са такива,
които не отговарят на решавания проблем. Структурни грешки в данните могат да
възникнат по време на измерване или прехвърляне на данни. Outliers (отличителни
стойности) могат да причинят проблеми с някои видове модели. В някой случаи имаме липсващи данни (Missing Data). Процесът на подготовка на данни, включва иден14
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тифициране на грешки, коригиране, изтриване, подредба или друга обработка, като
се запазят само потенциално полезните данни.
Когато се обработва огромно количество данни, в някой случаи се налага преобразование, за да се редуцира представеното множество данни, без това да промени
резултата от работата с тях. Редукцията [2] на данните може да се реализира по различни начини като: редукция на размерностите – премахване на някои несъществени
за анализа размерности (характеристики на данните); заместване на данните с помалки по размер алтернативни данни, чрез параметризация; дискретизация и създаване на концептуални йерархии, чрез представяне на данните в групи (клъстери) на
различни йерархични нива; компресиране на данните, с цел намаляване на физическия им размер и други подходи.
Проблеми при подготовка на данните за анализ и подходи за решаване
Процесът на подготовка на данните за анализ включва взимане на решения за обработка в редица ситуации. Следва представяне на основни проблеми при подготовка
на данните за анализ и по какви начини могат те да бъдат обработени чрез системата
Orange.
1. Проблем – липсващи стойности
Когато част от данните липсват, това предизвиква проблеми в работата на моделите за машинно обучение и се отразява негативно върху точността на получените
резултати. В практиката се използват различни подходи, чрез които данните да се
преработят във вид, позволяващ преодоляването на тези проблеми.
1.1. Изтриване – радикалният подход е да се изтрият редовете или колоните, в
които има липсващи стойности. При големи обеми от данни [8], ефектът от изтриване на няколко реда няма да има голямо влияние.
Чрез системата Orange се избира инструмента „File“, а след това инструмента
„Impute“ (фигура 1).

Фигура 1. Прилагане на инструменти „File“ и „Impute“.
При липсата на прекалено много стойности в една колона (например над 50%) и
слаба корелация с останалите, тя може да бъде премахната. Но ако има висока корелация между колоната с липсващи стойности и останалите характеристики, то найдобре е тя да се остави и да се потърсят начини те да се заместят.
1.2. Заместване. Изборът на подходящ метод за заместване на липсващите стойности се определя от типа на данните. Статистиката разделя данните на категорий15
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ни/качествени (пол, степен на образование, семейно положение и др.) и количествени/числови (възраст, заплата и др.).
При категорийните данни се използва заместване с най-често срещаната стойност – мода, а при количествени данни едни от най-често използваните методи са:
- заместване със средна стойност или медиана;
- заместване с произволни стойности;
- заместване с константа (например 0);
- изчисляване на стойността чрез регресия;
- определяне на липсващата стойност въз основа на създаден модел на данните
и други техники.
Когато щракнете двукратно върху инструмента „Impute“ (фигура 2), се представят различни методи за вмъкване, които могат да се използват. Ако се остави опцията
„Remove the rows with missing values“, то редовете се изтриват. Други възможни опции са: Distinct Value, Random Values, Model-Based.

Фигура 2. Прилагане на различни методи на инструмент „Impute“.
2. Проблем – мащабиране (нормализация) на данните
Целта на нормализирането е да промени стойностите на числовите колони в набора от данни до общ мащаб, без да изкривява разликите в диапазоните от стойности.
Например, ако имаме набор от данни, съдържащ двете характеристики, възраст и доход. Където възрастта варира от 0-100, докато доходът варира от 0-20 000 и повече.
Доходът е около 1000 пъти по-голям от възрастта и тези две характеристики са в
много различни граници. Когато се прави допълнителен анализ, (например линейна
регресия) дохода ще повлияе по същество на резултата поради по-голямата му стойност, без да е по-важна характеристика.
Нужно е да се извършат необходимите трансформации, така че стойностите да
бъдат от еднакъв порядък. Тази техника се нарича мащабиране на характеристики
(Feature scaling) и се прилага в етапа на предварителната обработка на данните (Data
16
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preprocessing). За машинно обучение не всеки набор от данни изисква нормализиране. Но при работа на определени модели с немащабирани данни, например при такива, които изчисляват коефициенти, се получават резултати с голяма грешка. За всяка характеристика трябва да се изчислят теглови коефициенти и се прилага мащабиране.
Алгоритми за машинно обучение, които изискват данните да бъдат мащабирани
са например: алгоритмите, изчисляващи разстояние [7]: k най-близки съседи
(k-Nearest Neighbors); метод на опорните вектори (Support Vector Machines); k-means
клъстеризация (k-means clustering). Също така алгоритми, изчисляващи коефициенти:
регресионни алгоритми (логистична регресия, линейна, нелинейна и др.), невронни
мрежи и др.
Прилагат се различни методи, като например [5]:
 Zscore – данните са трансформирани чрез изваждане на средната стойност и
разделяне на стандартното отклонение.
 MinMax – изважда се минималната стойност на характеристиката да бъде 0, а
стойността се получава като се раздели на новата максимална стойност, която
е разликата между първоначалните максимални и минимални стойности
(max-min).
 Robust – изважда се медианата (Q2) и полученият резултат се разделя на
интерквартилния размах (Q3 - Q1).
 MaxAbs – мащабира данните за всяка променлива по нейната максимална
абсолютна стойност.
 LogNormal – преобразува всички стойности в логаритмична скала.
 TanH – всички стойности се преобразуват в хиперболична тангента.
Когато данните са мащабирани, всички характеристики са равно поставени, т.е.
липсва склонността алгоритъмът да възприема една променлива за по-значима от
друга. Това въздейства положително върху работата на модела, като се подобряват
финалните резултати и възможността да се направи по-точна оценка на качеството.
3. Проблем – отличителни стойности (outliers)
В някой случаи в данните може да има стойности, които значително се различават от останалите. Те се наричат отличителни или екстремни и могат да бъдат необичайно високи или ниски. В някой случаи се интересуваме именно от стойности, които се различават драстично от останалите, защото съдържат важна информация.
Анализ за такива данни се осъществява с инструмент Z-score [4]. Това е число,
което показва колко се отдалечава дадена точка от средната, измерено в стандартни
отклонения. Всяка стойност, която е по-ниска или по-висока от средната стойност
плюс или минус три пъти стандартното отклонение може да се определи като отличителна стойност. Други подходи за откриване на отклонения са например линейни
модели (линейна регресия, метод на главните компоненти и др.).
Но наличието на такива стойности може да се отрази негативно върху работата
на моделите за машинно обучение и затова е необходимо те да се обработват по подходящ начин. Такива алгоритми са например линейни модели (регресионни и дискриминантен анализ) и SVM.
Отличителните стойности могат да бъдат възприети като липсващи стойности и
да бъдат обработени като такива. Друг подход е дискретизацията. Това е процес на
трансформация на непрекъснати променливи в дискретни, като стойностите се разпределят в определен брой интервали (bins). Дискретизацията е начин, чрез който мо17

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

жем да се справим с отличителните стойности, като те се поставят в най-ниския и
най-високия интервал. След извършване на дискретизация тези променливи трябва
да бъдат третирани като категорийни. Алтернативен подход е поставяне на горен и
долен праг и заместване с минимална и максимална допустима стойност. Този подход позволява обработка на отличителните стойности без да се премахват записи от
данните, но може да изкриви разпределението и връзката между отделните променливи.
За откриване на отличителните стойности на данните в системата Orange се използва инструмент Outliers (фигура 3).

Фигура 3. Прилагане на инструмент „Outliers“.
Идентификацията и обработката на отличителни стойности в данните е важен
елемент при изграждане на модели за машинно обучение. Тя позволява получаването
на по-високи стойности на метриките за оценка на работата на моделите, както и подобро цялостно представяне на самия модел.
4. Проблем – работа с балансирана извадка от данни
В някой случаи, при решаване на задачи за класификация с методите на машинното обучение попадаме на извадка, при която представителите на класовете в целевата променлива не са равномерно разпределени, т.е. броят на обектите, принадлежащи към един клас, е значително по-различен от този на другите класове. Тогава
казваме, че тя не е балансирана [5].
Oversampling е техника за балансиране на извадката с данни, при която се увеличава броя на обектите в по-малкото множество (minority), така че да се изравни с
броя в по-голямото (majority).
Undersampling е техника, при която, се намаляват случаите в класа с повече представители до такава степен, че броят им да се изравни с този в класа с по-малко представители.
При прилагане на oversampling за балансиране на извадка се запазват всички оригинални записи, докато при undersampling може да се изгубят ценни данни, тъй като
се премахват редове от множеството с повече представители. Може също така да се
приложи и комбинация от двете техники. Изборът на техника зависи от данните, с
които разполагаме, както и от решаваната задача.
5. Проблем – коя е подходяща визуализация на данните
При машинното обучение е много важен етапът на визуалния анализ, защото ни
помага да добием представа за данните, като открием какви са зависимостите между
отделните характеристики, какво е разпределението, дали има необичайно високи и
ниски стойности и т.н. Визуализациите могат също да се прилагат и при представяне
на крайните резултати от работата на моделите.
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 Хистограми и графики на плътността на разпределението – използват се,
когато трябва да се представи разпределението на данните и да се определи
дали дадени измервания се различават съществено от други [4].
При хистограмата данните се разпределят в няколко интервала, като броя на
обектите във всеки от тях се изобразява с височината на колоните. Графиката на
плътността на разпределението е изгладен вариант на хистограмата и позволява полесно да се определи каква е формата на разпределението, защото не зависи от броя
колони. В системата Orange те се представят чрез инструментът наречен Distributions.
Той показва разпределението на стойностите на атрибути с дискретни или непрекъснати стойности.
За дискретни стойности на атрибутите, графиката отразява колко пъти всяка
стойност на атрибута се появява в данните. На фигура 4 е показана графика, като са
използвани данните от „Iris.tab“ (файл от галерията на Orange, който съдържа информация за видовете на цветето ирис), сравнявайки стойностите на дължините на чашелистчетата за трите класа ириси.

Фигура 4. Визуализация на данни с инструмент Distributions на „Orange“.
Инструментът Distributions показва разпределенията на стойностите за указани
променливи. Ако се маркират променливи с непрекъснати стойности, Bin инструментът ще дискретизира променливите, като ги зададе на интервали. Броят на интервалите се определя със зададена точност. Друга възможност е да зададем гладкост на
кривите на разпределение на непрекъснатите променливи. От инструмента Distributions
може да бъде поискано да показва раздели със стойности само за случаи от определен клас, използвайки Group by. Също могат да бъдат показани и изчислените вероятности чрез Show probabilities.
При непрекъснати атрибути, стойностите се показват като функционална графика. Класовите вероятности за непрекъснати атрибути се получават с оценка на
плътността на гаусовото ядро, а появата на кривата се определя от лентата с инструменти – Precision (smooth or precise). В следващия пример, показан на фигура 5, отново се използва набора от данни за ирисите (Iris.tab), като е създадена графика с инструмент Distributions в системата „Orange“.
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Фигура 5. Функционална графика на данни с инструмент Distributions в „Orange“
Диаграми на разсейване (scatter plot) – полезни са, когато проверяваме
каква е зависимостта между две различни величини.
Инструментът Scatter Plot осигурява двуизмерна визуализация, както за непрекъснати, така и за дискретни величини. Данните се показват като набор от точки, всеки, от които има x-axis стойност, определяща позицията по хоризонталната ос и yaxis стойност на атрибута, определящ позицията по вертикалната ос. На фигура 6 е
представена визуализация на данните от файла за ирисите „Iris.tab“ чрез инструмент
„Scatter Plot“ на Orange.


Фигура 6. Визуализация на данните за ирисите с инструмент „Scatter Plot“ на Orange.
Различните свойства на графиката, като цвят, размер и форма на точките, заглавията на осите, максималния размер на точките и трептенията, могат да се коригират
чрез диалогов прозорец на инструмента. Системата може да използва визуализация
на данните с опция Find Informative Projections (Start Evaluation). Функцията ще вър20
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не списък с двойки атрибути за проекции в scatter plot, където случаите са добре разделени.
Scatter Plot, както и другите инструменти на Orange, поддържа възможности за
приближаване и изключване на част от графиката, както и ръчен избор на данни. Тези функции са достъпни в долния ляв ъгъл на прозореца на инструмента. Инструментът по подразбиране е Select, който избира данни в област. Pan позволява да се премества scatter plot около избрания прозорец. С мащабиране може да се увеличава мащаба, докато Reset zoom нулира визуализацията до оптимален размер.
 Диаграми тип „кутия“ (box plot)
Инструментът Box Plot на системата Orange показва разпределението чрез описателни статистики на извадката от данни и дава цялостна представа за данните:
- Средната (тъмносиня) вертикална линия представя модата.
- Светлосиния правоъгълник представя стандартното отклонение от модата
(стандартно отклонение на средната стойност).
- Медианата е представена с жълтата вертикална линия.
- Непрекъснатата хоризонтална синя линия показва разликата между областта
на първата част (от 25%) и останалата част (от 75%) от данните.
- Тънката пунктирана линия представя целия диапазон от стойности (от найниската до най-високата стойност в набора от данни за избрания параметър).
На фигура 7 е дадена примерна визуализация с инструмента, за ирисите от вид –
setosa.

Фигура 7. Визуализация на данни с инструмент Box Plot в системата Orange.
Инструментът на Orange Sieve Diagram, построява диаграма с правоъгълници като площта на всеки правоъгълник е пропорционална на очакваната честота за избраната величина, докато наблюдаваната честота е илюстрирана чрез броя на квадратите
в него. Разликата между наблюдаваната и очакваната честота се проявява в честотата
на защриховане, използвайки цвят за индикация. Ако отклонението има положителна
стойност се използва син цвят, ако е отрицателно – червен цвят.
Стълбовидни диаграми (bar chart) – показват категории по едната ос и стойности по другата. Този вид диаграма е лесна за разбиране и се използва за
сравнения между отделните променливи.
За атрибути с дискретни стойности отново използваме инструмента Box Plot в
Orange. Но сега инструментът визуализира ленти (легнали стълбове), които представляват броя на случаите с всяка отделна стойност на атрибута. Нека заредим
файла „Zoo.tab“ от галерията на Orange, в този случай Box Plot – инструментът
(фигура 8) показва броя на видове животни в набора от данни за зоологическа градина.
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Фигура 8. Визуализация на данни с инструмента Box Plot в Orange.
Линейни диаграми – подходящи са, когато искаме графично да представим
числова характеристика с непрекъснати стойности. Могат да бъдат полезни
както и за правене на сравнения чрез визуализиране на повече от една линия.
В машинното обучение след създаване на модел на данните може да се оцени
точността на предвиждане на модела, чрез инструментите Confusion Matrix и ROC
Analysis. Работният поток е показан на фигура 9.


Фигура 9. Работен поток за създаване на модели на данните и оценка
чрез инструментите Confusion Matrix и ROC Analysis в Orange.
Receiver Operating Charactersitic (ROC) кривата съпоставя TPR (True Positive
Rate) и FPR (False Positive Rate), което дава информация за това до каква степен моделът правилно разпознава съответните класове. На фигура 10 е даден резултат от съпоставяне на четири различни класификатори. Колкото по-близо до горния ляв ъгъл е
ROC кривата, толкова по-високо е качеството на класификатора. На графиката се
вижда, че в конкретния случай за предвиждане, моделът, използващ алгоритъм Random
Forest се справя най-добре.
Визуализацията на данни е изключително важна стъпка в машинното обучение.
Чрез нея може да се даде представа за данните, която би била необходима в следващите етапи от изграждане на модела. Препоръчва се диаграмата да бъде възможно
най-опростена и компактна. В някои случаи е по-добре да се представи множество от
диаграми едновременно.
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Фигура 10. Визуализация с инструмента ROC Analysis в Orange.
Заключение
Подготовката на данните е важен процес, който осигурява тяхната коректност,
последователност и използваемост [6, 9]. Процесът на подготовка на данни, включва
идентифициране на грешки, коригиране, изтриване, подредба или друга обработка, като
се запазят само потенциално полезните данни, ръчно или с използване на софтуерни
инструменти. Някои инструменти използват AI или машинно обучение, за да тестват подобре точността на данните, идентифицират дубликати и спестяват време при анализа на
данни. Orange Data Mining е базирана на компоненти, визуална среда за програмиране,
която предоставя широк спектър от възможности за подготовка и обработка на данните.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ЛИДЕРА
ПРИ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА
проф. д-р Галина Георгиева Куртева
Бургаски свободен университет

LEADER'S CHALLENGES IN REMOTE TEAM MANAGEMENT
Prof. PhD Galina Georgieva KURTEVA,
Burgas Free University
Abstract: Managing virtual teams and involving management in the organization of their
activities is becoming a major issue and task in the new business reality. This is necessary
not only to increase the adaptability, knowledge, skills and abilities of human resources,
but also to find new integrated people management models that will accordingly make
businesses more resilient to challenges, more social and more competitive. The study
presents the specifics of the work of the modern leader in terms of the need to change his
management style, taking into account the impact of virtuality.
Key words: leader, team, virtual team.
Въведение
Динамичното развитие на информационните и комуникационни технологии през
последните години даде силен тласък на световната глобализация. Това се отразява
не само на начина, по който живеем и общуваме, но и на начина, по който работим.
Организациите трансформират своята дейност, инициират промени, експериментират
нови подходи на работа Често традиционните организации изживяват метаморфоза и
се превръщат във виртуални организации. Цифровите технологии дават възможност
за по-ефективни стопански дейности без пряк контакт между участниците в тях, работното място вече няма граници. Някога екзотичното изискване към служителите за
работа във виртуален екип сега вече е доминираща всекидневна дейност. Предимствата на виртуалната работа позволяват при някои дейности многократно да се увеличи производителността с минимални разходи. Бариерите, който поставят времето и
дистанцията, се преодоляват с развитието на технологиите. Разширява се достъпа до
експерти от цял свят. Управлението на виртуални екипи и участието на мениджмънта
в организацията на тяхната дейност се превръща в основен проблем и задача. Новата
бизнес реалност налага не само повишаване на адаптивността, знанията, уменията и
възможностите на човешките ресурси, но и намиране на нови интегрирани модели на
управление на хора, които съответно да направят бизнеса по-устойчив на предизвикателствата, по-социален и по-конкурентен. В разработката се представя спецификата на работата на съвременния лидер от гледна точка на необходимостта да промени
своя стил на управление, отчитайки влиянието на виртуалността.
Лидерството и мениджмънтът са две специфични, но допълващи се системи на
поведение. Всяка от тях изпълнява собствени функции и типични дейности. И двете
са необходими за просперитета на организацията в условията на динамично променя24
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щата се бизнес среда. Развитието на управленската наука в значителна степен е отговор на едно от най-значимите явления на миналия век, а именно появата на големите
компании и икономически образувания. Без добър мениджмънт в тях би настъпил
хаос, застрашаващ съществуването им. Професионалният мениджмънт спомага за реда и съгласуваността на ключови параметри за всеки бизнес като качество на произвежданата продукция, печалба от продажбите, пазарен дял.
При изясняването на лидерството като феномен е полезен паралелът между него
и мениджмънта. За редица изслeдовaтели основната отлика е резултат от интeрпретациятa на лидерството кaтo процес с по-изявени емоционални компоненти. Лидерът е
винаги въодушевен, проявява творчество и динамизъм, има „вкус“ към риска и промяната, дoкaтo за мениджъра са хаpaктeрни по-cкоро ефективността, планирането,
контролът, формалните процедури и др. В този контекст е и мнението на Котлър, че
мениджмънтът е свързан със справянето със сложни ситуации и внасянето на ред в
организациите, особено що се отнася до качество и доходност [20,70-102]. Лидерството пък е свързано с внасяне на промени с цел постигане на желано бъдещо състояние. Успешните организации имат нужда и от лидерство, и от мениджмънт, но според Котлър много организации в днешно време страдат от прекалено много мениджмънт и твърде малко лидерство.
Bennis и Nanus [21,13-34] разграничават лидерството от мениджмънта, като посочват, че миниджърите правят нещата правилно (например организират и създават
ред), докато лидерите правят правилните неща (например развиват стратегии и визии
и помагат на организацията да се адаптират към промяната).
Според Каплан и Нортън, лидерството се смята за дейност на по-високо ниво от
мениджмънта и ефективността й зависи от харизмата на лидера [15,71-90]. От тази
гледна точка мениджмънтът по-скоро набляга на контрола, системите и процесите за
сметка на възпитанието на креативност, адаптивност и учене, което е във фокуса на
лидерството.
Друга разлика се прави по отношение на времевите хоризонти. Лидерството е
свързано със създаване на визии за бъдещето, докато мениджмънтът се стреми да се
справя с настоящето и с миналото [19, 117].
Немалко психолози са убедени, „че лидерите и мениджърите са различен тип
личности“, т.e. има лидери по природа (ген) и мениджъри по прирoдa. Има личности
с подчертани мениджърски качества и други, които са родени лидери. Това обаче не
означава, че едните не могат да израснат като лидери, а вторите нямат възможности
да усвоят принципите и правилата на успешното управление. Всеки човек може да се
развива и като мениджър, и като лидер, на всеки едното се отдава по-лесно от другото, а заемането на което и да е йерархично равнище в мениджмънта след най-ниското
в една организация (израстването в кариерата) изисква от всеки двете умения. [1,12-13]
Естествени са предпоставките за практическата значимост на лидерството в съвременните условия – нарастващата глобализация в развитието на икономиката, динамиката и силно изразени амплитуди, остра и мащабна война между производителите.
Бързата смяна на технологиите, огромната надпревара в международен мащаб, непостоянството на пазарите, демографските промени са част от факторите, които също
допринасят за това. Мащабните иновации от своя страна са повече от необходими, за
да оцелее един бизнес и да се конкурира ефективно в новата обстановка. Няма написано ръководство за успех, което да е приложимо във всяка организация или да е осъществимо от всеки човек. Понятието „лидер“ търпи много промени през годините. В
близкото минало думата „лидер“ се асоциира с негативния оттенък на определения
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като „началник“, „шеф“, „човекът с власт“. Качества като суров характер, надменност, надмощие и незаинтересованост към личността на служителите е нещо типично
за „лидерът“ на миналия век. Но тяхното поведение е оправдано от гледна точка на
спецификата на бизнессредата тогава. Задачата на ръководителя на новото време е да
помогне на тези, които работят лошо, да работят по-добре, и на тези, които работят
добре, да работят отлично.
Лидерството може да се дефинира и като процес, и като качество [12, 442].
Като процес, лидерството е използване на доброволно (непринудително) влияние за поставяне на групови или организационни цели, мотивиране на поведението
към достигане на тези цели и подпомагане оформянето на груповата или организационна култура [13,578].
Като качество, лидерството е съвкупност от характеристики, приписвани на
личности, които са възприемани от останалите като лидери. Това умение има три основни съставки: 1) разбиране, че мотивацията на хората се променя с течение на времето, 2) способност да вдъхновяваш и 3) способност да създаваш климат за мотивация [16,370]. Оттук следва, че лидерите са хора, които могат да влияят върху поведението на останалите без да разчитат на принуда.
От тези определения става ясно, че лидерството и ръководството са свързани, но
също така се и различават. Затова една личност може да бъде мениджър, лидер, и
двете, или нито едното. В идеалния случай ръководството и лидерството се допълват.
Тъй като идеите за лидерството и мениджмънта са доста противоречиви, Bass [9]
предлага да не се прави рязко разграничаване между двете неща, а по-скоро те да се представят като два аспекта на един континуум – от мениджмънт към лидерство. Той класифицира мениджмънта като транзакционен, а лидерството като трансформационно.
Според него това е така, защото при мениджмънта фокусът е към управлението на
ежедневните системи и процеси, като нуждата да се предоставя обща визия за бъдещето,
за да се мотивират работниците е сравнително малка. При трансформационната част на
континуума, която се отнася към лидерството, основната задача на лидерите е да
вдъхновяват хората да работят за постигане на споделена визия на бъдещето. В контекста
на концепцията за самообучаващата се организация на Питър Сендж [4,295] при
реализацията на тази основна управленска задача лидерите трябва да се изявят като:
 Дизайнери на политиките и стратегиите. Тази роля е ключова за всеки лидер, защото от него се изисква да успее да превърне политиките и стратегиите в споделен стремеж на цялата организация.
 Учители. В тази си роля лидерите могат да помогнат на членовете на своята
организация да получат коректна и ясна представа за реалността, защото
притежават качеството да диагностицират състоянието и да отхвърлят лъжовните представи.
 Стюарди (служещи). В ролята на стюард лидерът обслужва визията и има
задачата да я управлява за благото на другите. В тази си роля лидерите не налагат собствената си визия, а по-скоро се учат да се вслушват в другите и да
се променят, ако е необходимо. В тази си роля лидерите осъзнават, че от тях
се изисква „служене“ в интерес на организацията.
Изпълнението на тези роли изисква от лидера да умее:
Първо: Да формулира нова визия. Това означава да стимулира индивидуалното
мнение на служителите в организацията; да стимулира комуникацията със служителите; да съчетава вътрешните и външните аспекти на визията; да разграничава позитивна и негативна визия.
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Второ: Да отхвърли остарелите ментални модели. Това означава да формира
хипотези и тяхната проверка; да развие умения както да изслушва, така и да убеждава, да се откаже от отбранителните позиции и да умее да разграничава декларираните
от използваните ментални модели.
Трето: Да мисли системно, т.е. да е способен да вижда не само събитията, но и
тенденциите, както и причините за промяна на тези тенденции.
Притежаването на тези умения е предпоставка за формиране на лидерски стил,
ориентиран към успешна реализация на стратегията. Критичните ситуационни фактори, влияещи върху лидерската ефективност са [2,182]:
1) фактори от страна на мениджъра – ценностна система, доверие в подчинените,
лични предпочитания и чувство за сигурност;
2) фактори от страна на подчинените – потребност от независимост, готовност да
поемат отговорност, търпимост към неяснотата, интерес към разглеждания проблем,
разбиране на целите, познания, опит и очаквания;
3) характеристики на задачите и изискванията на работното място на подчинените – работата, изискваща точни и подробни инструкции, предполага стил на ръководство ориентиран към задачите и обратно работата, изискваща висока степен на автономност от страна на изпълнителя предполага ръководен стил с висока ориентация
към работника.
4) организационни фактори – тип на организацията, база на властта на ръководителя, групова ефективност, естество на проблема и времеви ограничения.
При отчитане влиянието на тези фактори се търси стил, подпомагащ хармонизацията на поведението на персонала с изискванията, произтичащи от промените в условията, при които организацията функционира. Постигането на тази хармонизация
при съвременните условия се затруднява и от днешното предизвикателство все по
често да се управлява дистанционно поведението на персонала на организацията.
Точно липсата на пряк контакт с хората е бариерата, която трябва да се преодолее, за
да изпълни своята роля лидера, а именно да ги мотивира да погледнат отвъд индивидуалната им задача, да осъзнаят, че те са част от всички, участващи в процеса на реализация на една по-голяма цел, успеха на цялата организация.
Ако се опитаме да идентифицираме проблема, тук трябва да започнем със систематизиране характеристиките на екипната работа, да подчертаем ролята на лидера
при създаване на условия за ефективна екипна работа и да уточним спецификата на
тази роля при дистанционното управление на екипа.
Изложение
Екипна работа
Съвременните организации са устроени така, че в тях се разчита на групите. Индивидът е важен и неговото поведение определя крайните резултати, но ключовият
елемент от структурата на организацията е групата. Тя е насочващия източник на
поведението на индивидите при осъзнаването на обществените ценности и норми.
Чрез групата поведението на индивида се активизира, увеличава се пригодността му,
удовлетворението от труда му става по-пълноценна, постигат се резултати, които са
по-големи, отколкото, ако той работи отделно. Същевременно, участвайки в групи,
индивидите могат да задоволяват важни свои икономически, статусни потребности,
както и потребности от безопасност, сигурност и приятелство. В този контекст и
психологията определя групите в организацията като специфични психологически
групи [5,38], защото хората си взаимодействат помежду си, възприемат се един друг
на психологическа основа и се осъзнават като група. От тази гледна точка, в рамките
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на една организация може да съществуват няколко психологически групи. Всеки
член на конкретна психологическа група получава специфични задачи, които са съгласувани със спецификата на задачите на останалите членове и изпълнението им позволява групата да извърши работата, за която е създадена. Психолозите разграничават апатични, ератинни и консервативни групи в организацията. Апатичните групи са
съставени от хора с малка или много ниска квалификация, които се стремят да работят индивидуално, всеки сам за себе си, помежду им липсва солидарност, моралът е
нисък. Членовете на ератинната група са също с малка квалификация, но интеракцията помежду им е много голяма и това формира една силна група. Тя се възприема от
ръководителите обикновено като непредсказума, макар че имат силен авторитарен
лидер. Членовете на консервативната група са с много висока квалификация, с чувство за групова принадлежност и с голяма съпричастност помежду си. Това е стабилна група, придържа се към ценностите и традициите в компанията, например такава е
групата на топмениджърите.
Процесът на сформиране и развитие на група може да бъде описан като последователност от няколко етапа:[16,337]
Първи етап: Ориентация (Формиране на групата). Този етап се характеризира с
неяснота и несигурност около целите, лидерството, атмосферата, нормите и пр. Акцентът на този етап е върху въпросите: кои са членовете на групата, какво трябва да
върши групата, какво й е необходимо, за да го свърши. Поради високата несигурност,
на този етап отношенията в групата са хладно любезни. Изразяването на чувствата се
избягва и потиска. Наблюдава се усилена комуникация, всички търсят възможности
да се опознаят, за да се ориентират в своите роли, права и задължения, както и в груповите цели и пр. Процесите на вземане на решение в групата се доминират от найактивните членове. Всеки сам за себе си прави оценка на своята работа и работата на
другите, като избягва да споделя своето мнение с останалите. В случай, че формалният лидер не наложи своевременно своя авторитет, обективната необходимост от
ръководство на групата не води до утвърждаване на един или повече такива.
Втори етап: Конфликти и предизвикателства. Това е периода на изпитание за
съществуването на групата. Враждебността в групата достига своя връх. Текучеството е активно. Протичат битки по повод на целите; взаимното изслушване е на много
ниско ниво, а конфликтите са чести и по различни поводи. Решения се вземат на база
баланса на силите. Борбата за власт е изострена. Членовете на групата се опитват да
оценят мястото си в структурата на групата.
Трети етап: Сплотяване на членовете на групата. Групите, преминали през втория етап, обикновено го дължат на някой от своите членове (не на лидера), който е
предизвикал общността да разреши вътрешните си противоречия в името на изпълнение на някаква задача. Нараства близостта вътре в групите и откритостта на изразяваните чувства. Въпросите относно авторитета и властта намират бързо своето неемоциално решение, основаващо се на фактическа групова дискусия. Цари атмосфера на
увереност и удовлетвореност. Оценката за работата се обективизира. Усеща се духа
на отборността (екипният дух), защото всеки от членовете на групата е възприел правилно своята роля.
Четвърти етап: Илюзии. С разрешаването на основните проблеми членовете на
групата изпитват облекчение и придобиват чувството, че най-трудното е отминало.
Преди този преходен и сравнително кратък период, вследствие на потисканите до мо28
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мента лични недоволства в името на груповата работа са се натрупали вътрешни напрежения, които ще напомнят за себе си по-късно.
Пети етап: Загуба на илюзии. Нереалистичното чувство за хармония, доминирало в края на предходния етап, започва да се топи. Може да се появят конфликти
между групите по повод на индивидуални силни и слаби страни. Ангажираността
спада до известна степен, а безпричинните отсъствия и критичния дух нарастват.
Шести етап: Приемане. Препятствията между 4 и 5 етап са подобни на тези
между 2 и 3 етап и съответно начинът на преодоляването им е подобен. Следователно, някой влиятелен в групата нейн член ще предизвика останалите, за да разрешат
вътрешните конфликти. Атмосферата става открита и конструктивна. Хората говорят
свободно. Налице е ангажираност към целта. Изслушването и обменът на информация са на висота, а конфликтите се разрешават своевременно. Решенията се вземат
оптимално – групово (при разпределяне на ресурсите) и индивидуално (при необходимост от експертно познание). Чувствата се споделят открито и в конструктивен
дух. След това структурата на групата може да стане по-гъвкава и подгрупите могат
да си разделят полето на дейност и да работят съвместно, без при това да се заплашва
целостта на групата. През този последен етап, достигането до който е индикатор за
зрялост на групата, се извършват и последните настройки в съотношенията на властта и влиянието на групата.
Ефективността на вече създадената група се измерва чрез нейния успех в достигането на целите й. Но в действителност всяка група има множество цели. Те не винаги съответстват на целите на отделните членове в групата. Следователно, необходимо е понякога групата да жертва достигането на своите цели заради индивидите и
обратно. Също така, някои цели на групата могат да противоречат на други групови
цели, при което е необходимо да се правят компромиси (по отношение на време, ресурси, резултати, приоритетност) при реализацията на отделните групови цели. Следователно, ефективността на една група не може да бъде определена чрез измерване
само на степента на удовлетворяване на нейните членове, или само чрез достигането
на груповите цели, или само чрез съдействие от страна на групата за организацията
като цяло. Нейната цялостна ефективност трябва да бъде определена като се оцени
съвкупността от постиженията във всички тези направления. Когато тези постижения са следствие не само от личните възможности на индивида, като част от групата, а и от взаимодопълващите се възможности на другите в групата, можем да
говорим за наличието на екипна работа в групата. Основните характеристики на
екипа [3,5-16] са: ясно дефинирани цели и задачи; и структурни характеристики на
екипа, в т.ч.: размер на екипа; състав на екипа; роли и статус в екипа; и норми на екипа.
Основна характеристика на екипа са целите. Членовете на една група също имат
цели, но когато групата се е превърнала в екип, нейните цели са общи за всички, те са
възприети от всички. В този контекст, важна предпоставка за успешното представяне
на екипа е неговите цели от една страна и задачите на отделните членове, от друга
страна да бъдат ясно дефинирани.
Размерът на екипа е друга характеристика на екипа. Той се определя като минималния възможен брой членове, които са необходими за реализацията на целите на
екипа. Практиката показва, че твърде малкият и твърде големият брой на членовете
на екипа влошава комуникациите, трудно се постига съгласие, сплотеност и т.н., поради това размерът на екипа трябва да бъде съобразен със състава на екипа, задачите
и ролите на неговите членове.
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Специфична характеристика за екипа е неговия състав. Той се формира като
комбинация от индивиди с допълващи се умения, компетентност и опит. Съчетаването на уменията се асоциира с избор на членове с разнообразна, но подходяща квалификация за изпълнение на задачите на екипа. Чрез съчетаването се постига колективно привнасяне на ключови умения и компетентност в усилието за постигане на общите цели. Екипът трябва да съчетава хора с три вида умения [8, 150] – технически,
умения за разрешаване на проблем и вземане на решения, умения за междуличностно
обслужване.
Всеки член на екипа изпълнявайки своите задължения в определен период от
време реализира определена поведенческа роля очаквана роля, изпратена роля, разбрана роля и осъществявана роля. О гледна точка на предназначението на им ролите
се разграничават на функционални и социални. Функционалните роли произтичат от
дейностите, които членовете на екипа изпълняват и следователно са свързани преди
всичко с тяхната квалификация и компетентност. Социалните роли могат да се определят като съвкупности от поведения, които се очакват от членовете на екипа от
страна на останалите членове на екипа. Социалните роли са натоварени с очаквания
за начин на взаимодействие и поведение в общността на екипа. Ролите в екипа трябва
да са ясно разпределени, балансирани, по възможност да съответстват на характера,
уменията и квалификацията на членовете на екипа и да се възприемат от тях.[3, 5-16]
Друга характеристика на екипа е статусът му. Членовете на един екип може да
имат формален и социален статус. Формалният статус се свързва със съвкупността от
права и задължения, произтичащи от заеманата длъжност в организацията. Социалният статус се определя като социалният ранг на личността в екипа. По-детайлното
определение на социалния статус го асоциира с относителния ранг на индивида и
оценката за индивида от страна на екипа. Статусната структура трябва да е ясна и да
се възприема от членовете на екипа. Ролевата структура и статусната структура на
екипа не са постоянни. Те следва да се променят в съответствие с необходимостта и
етапите на развитие на екипа.
Специфична характеристика на екипа са неговите нормите. Те се определят като
очаквани модели на поведение, които са формално или неформално установени от
екипа. Те моделират поведението и улесняват взаимодействието в екипа чрез дефиниране на очаквани или приети начини на реакция в определени ситуации. Нормите
се отнасят единствено за поведенчески модели, които се считат за важни от повечето
членове на екипа. Нормите трябва да се приемат от членовете на екипа. В този смисъл нормите е необходимо да се формират чрез консенсус или споразумение . Нормите се основават на ценностите на екипа, както и формират ценности. След като се
възприемат, нормите стават задължителни за екипа. Нормите трябва да са ясни и лаконични. Членовете на екипа трябва да са информирани за санкциите /стимулите при
нарушаване/ спазване на нормите на екипа.
Развитието на групата като екип зависи както от нагласата на хората в групата,
така и от поведението и характеристиките на лидера на групата. В съответствие с
целта на настоящата публикация, последващото изложение се ограничава само до
разглеждането на ролята на лидера.
Ролята на лидера при управление на екипната работа
Причината да съществува един лидер е необходимостта да се изпълни определена задача, да реализират конкретни резултати чрез екипа. В този смисъл лидерът
трябва да спечели доверието и сътрудничеството на екипа; да накара екипът да работи така, че да постигне договорените цели; да извлече максимума от уменията, талан30
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та и енергията на всеки член от екипа. В това отношението бихме могли да разграничим две групи лидерски роли: целеви и социални. Задачите на лидера при изпълнение на целевите роли намират израз в дейности по: дефиниране на целите, задачите и
проблемите на групата; събиране и даване на факти и мнения; изясняване, обобщаване и анализиране на идеи; предлагане на решения за постигане на целите на екипа.
Задачите на лидера при изпълнение на социалните роли се асоциират с дейности по:
хармонизиране на отношения; преодоляване на конфликти; подкрепа и поощряване
на участието на всички членове; създаване и поддържане на позитивна и творческа
атмосфера; предприемане на действия за укрепване на екипната сплотеност и за
прогрес на екипа. Това изисква от лидера да делегира права, което на практика означава, че той трябва да поеме реални рискове. Вземането на всички решения от потенциалния екип, обаче не гарантира автоматично високи резултати. Лидерът трябва да
прецени зрелостта на екипа и да намери правилния баланс между строгото спазване
на утвърдените стандарти и самоинициативността на членовете на екипа при тяхното
изпълнение. Фундаментална грешка, допускана от много лидери на потенциални екипи е установяването на авторитарен стил на управление, придружен с твърде малко
свобода за вземане на решение. За да се създаде условия за успешна екипна работа,
лидерът трябва да въздейства целенасочено върху поведението на отделните членове
в потенциалните екипи, за да се наложи съответната атмосфера, сплотеност, подкрепа, доверие, ангажираност. [3, 5-16]
Атмосферата в екипа е характеристика на междуличностната динамика на екипа
и е фактор за успешното представяне на екипа. Позитивната атмосфера в екипа се
асоциира с добри, близки и приятелски отношения, удоволствие от работата в екипа,
наличие на приятна и неформална обстановка, откритост, уважение между членовете
на екипа, активно участие в работата на екипа, чувства на признание към и значимост
на членовете на екипа. Атмосферата в екипа е функция преди всичко на неформалната структура (отношения) на екипа.
Сплотеността е характеристика на дадена общност, при което чувството на принадлежност към общността е по-силно от индивидуалните различия и мотиви. Според друго определение сплотеността е привлекателността на групата за нейните членове, която произтича от способността на групата да удовлетвори [4; 292] потребностите на членовете на групата. Разграничават се социална и инструментална сплотеност. Емоционалната сплотеност се определя като чувство на принадлежност към
съответна общност, което се основава на емоционалната удовлетвореност на индивидите от участието им в екипа. Инструменталната сплотеност се определя като чувство на принадлежност към общността, което произтича от взаимната зависимост на
членовете на екипа във връзка с тяхната убеденост, че целта не може да се постигне
чрез самостоятелна действия. Фактори, повишаващи сплотеността: лично привличане, положителна оценка на групата от външни лица, съгласие с груповите цели, често
и интензивно взаимодействие, малък размер на групата, слаба статусна диференциация, стабилност на членството, сходства между членовете, обща заплаха или враг.
Фактори, намаляващи сплотеността: голям размер на групата, несъгласие с целите,
вътрешногрупова конкуренция, доминиране на един или повече индивиди (останалите се чувстват неразбрани и губят интерес към групата), неприятни преживявания
като следствие от членството в групата (наказания, лоши резултати).
Друга характеристика на междуличностната динамика в екипа е подкрепата.
Подкрепата е ключова предпоставка за изграждане на сътрудничество в екипа. Подкрепата в екипа е както между членовете на екипа, така и от страна на ръководителя/
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лидера към членовете на екипа. Техниките за стимулиране на подкрепящо поведение
в екипа, които се могат да се използват в практиката са: създаване на възможности за
взаимно опознаване на членовете на екипа чрез организиране на социални събития,
толериране на поведенчески модели на сътрудничество, демонстриране на внимание
и позитивно отношение към членовете на екипа, публично признаване приноса на
членовете на екипа и други.
Доверието се определя най-общо като реципрочна вяра в намеренията и поведението на индивидите (подход „давам и вземам“). Склонността към доверие се възприема като личностна характеристика, представяща общата готовност на индивида
да се доверява на другите . Ключовите фактори за изграждане и поддържане на доверие в екипа са: комуникации (чрез информиране, обратна връзка и откровеност), подкрепа (чрез помощ, съветване, насочване и съпричастност), уважение (чрез делегиране на правомощия за вземане на решения и активно слушане), честност (чрез обективност при оценяване и признание за резултатите), предвидимост (чрез последователност и изпълнение на обещанията), компетентност (чрез специфични знания и
умения в конкретна област).
Ангажираността, определяна като степента, в която индивидът се идентифицира с организацията (респ. екипа в настоящия контекст) и възприема вейните цели
(респ. екипните цели) също е характеристика на екипа. Ангажираността може да бъде
емоционална (емоционалната принадлежност към и идентифициране на индивида с
организацията), устойчива (свързана със съображенията на индивида за ползите от
принадлежността към организацията и потенциалните загуби от напускането й) и
нормативна (основана на чувството за задължение към организацията). Редица изследвания показват положителна корелация между ангажираността на индивида като
член на даден екип, удовлетвореността от труда и производителността му.
Успешният екип обикновено е следствие от работата на добър лидер, който притежава освен персонални качества и конкретни умения, които би могъл да овладее в
практиката. От многобройните изследвания в областта на лидерството могат да се изведат някои идеи и насоки в помощ на обучението на лидерите за придобиването на
такива умения:
• Развитие на умение за приложение на системното и стратегическото мислене;
• Изграждане у ръководителите на обща идейна рамка от целеви ориентации за
въздействие върху подчинените;
• Формиране на умения у ръководителите да анализират по-задълбочено основанията за действията си спрямо подчинените;
• Формиране на убеждения у ръководителите, че богатият репертоар от тактики
за въздействие върху поведението на подчинените ги прави по-успешни;
• Създаване на готовност у ръководителите да се справят с предизвикателствата, които произтичат от индивидуалните различия между подчинените.
Лидер може да е всеки член на екипа, който е способен да въздейства върху членовете на екип, така че те да споделят общи цели и ценности, за да постигнат определени
резултати. В успешните екипи лидерството е споделено, като ролята на лидер се изпълнява от онзи член, който е най-полезен за екипа в конкретната ситуация. Разбира се
възможно е един и същ член на екипа да изпълнява ролята на лидера. Това предполага
той да умее да използва различни лидерски стилове, които са подходящи за ситуацията,
потребностите на екипа и уменията на неговите членове. Когато обаче ситуацията е
свързана и с работа от дистанция, предизвикателствата към лидера се мултиплицират,
защото неговото поведение трябва да бъде адекватно на виртуалността.
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Работа от дистанция
Работата от дистанция и в различно време не е новост в организационната теория
и практика. Тя възниква през последните три десетилетия. През 80-те и 90-те години
на 20-ти век редица компании в САЩ (Моторола, Дженерал Електрик и др.) въвеждат саморегулиращи се екипи. В тези нови структури традиционните основни функции на мениджмънта (планиране, организиране, ръководство и контрол) се прехвърлят върху екипа. Основната цел е да се намали бюрокрацията и да се увеличи ефективността. Еволюционното развитие на тази организационна технология в условията
на информационното общество и икономиката на знанието е работата от дистанция,
при която членовете на екипа са физически разпръснати и използват телекомуникационни канали за осъществяване на основния обмен на информация помежду си.
Поради това този вид екипи се наричат още дистанционни или разпръснати. Като основни предимства на работата от дистанция можем да посочим:
Гъвкавост – намиране на работната сила там, където се логализира бизнеса и
привличането й в организацията без разместване на административната структура,
без промяна на работното пространство и други съпътстващи усложнения при географски центрираните екипи. Свързването на хората се осъществява директно според
задачите им, а не според наличните на място организационни ресурси.
Продуктивност – осигуряването на по-лесен достъп до ресурси, да се работи
24/7 по задачите, без да се ангажират хората извън дневния цикъл на работа.
Трансфер на знания – международните виртуални екипи са източник на директен
достъп до информация, практики и идеи, които иначе не биха били възможни или
биха били много по-скъпи.
Разбира се при този начин на организация на работата се проявяват недостатъци,
които не се срещат при обичайния начин на работа:
Замърсяване на комуникацията – колкото и да сме свикнали вече с използването
на дистанционни средства за предаване на информация, мисловните ни модели все
още са настроени към директното живо общуване. Това често води до недоразбиране
на посланията, получени по индиректни носители – телефон, скайп, мейл и др.
Намалено влияние на ръководителя – липсата на непосредствен и постоянен контакт между ръководителя и ангажираните специалисти често води до намаляване на
качеството, неангажираност и липса на доверие, рефлектиращи върху цялостния резултат на екипа.
Поддържане на компетентността – въпреки че работата от разстояние позволява да се наемат висококвалифицирани специалисти там, където са те, обучението и
налагането на стандарти на работа често са пречказа реализация на желаните резултати.
Възникването дистанционните или виртуални екипи е пряко следствие от действието на два фундаментални фактора: глобализацията в бизнес средата и революционното развитие на технологиите. [6,45-46] Глобализацията предполага нов подход
на взаимодействие и синергия между държавите по света и адекватни организационни стратегии, които се концентрират върху намирането на нови конкурентни решения на световния пазар. Като реакция на тази еволюция възниква виртуалната екипна
среда. Глобализацията е термин, използван по-широко през 60-те години на 20 век и
се свързва с икономическото развитие на индустриалните държави. В този период организационните усилия основно се свързват с икономиите от мащаба. През 90-те години на 20 век се лансира нов подход към потребителите, който включва персонализирани и иновативни продукти. Непосредственият резултат е организационната про33
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мяна и динамичното въвеждане на системи за управление на качеството и анализ на
процесите. Глобализацията придобива нови измерения през 21 век на базата на технологичното развитие и разпадането на традиционните организационни граници. Организациите се фокусират върху основната си дейност с висока добавена стойност.
Те пренасочват производствените си звена извън националните граници в непосредствена близост до необходимите ресурси, потребители и пазари. Фрагментацията на
производството нарушава традиционния модел за вертикална организация и го трансформира в глобална мрежа, която предполага използването на виртуални връзки.
Аутсорсингът, като бизнес стратегия се превърна в основна движеща сила на интернационализацията успоредно с технологичното развитие, информационните и комуникационни технологии, облачните услуги и софтуерните приложения. Новите технологии са другата фундаментална движеща сила за внедряването на виртуалните
екипи в организационната практика. Тази динамика се свързва и с развитието на интернет и еволюцията на технологиите. Информационните и комуникационни технологии въздействат на икономическите и социални процеси като променят организацията на работната среда, темпа и начина на комуникация. [6,48]
В теорията няма единна дефиниция на термина „виртуален екип“. Някои автори
(Гасман и фон Зедвитц; Лийндерс и екип) поставят фокуса върху физическото разпределение и степента на виртуалност [11,243-262]. Факт е обаче, че членовете на
виртуалните екипи могат да работят на едно място, но да присъстват по различно
време [18, 69-92]. Това, което ги обединява като дефинитивна характеристика е прилагането на информационните и комуникационни технологии в работните и междуличностни процеси. Хертел и екип анализират и разграничават различни форми на
организация при работата от дистанция – виртуални групи, виртуални екипи и виртуални общности [ 14, 69-95]. Характерно при „виртуалните групи“ е, че индивидите
работят дистанционно, като всеки един се отчита на конкретен мениджър. За разлика
от тях, членовете на виртуалните екипи взаимодействат по между си в процеса на
реализирането на общи цели. Виртуалните общности са по-големи единици, в които
членовете участват чрез интернет пространството. Те имат общи цели, роли и норми.
Една от основните разлики от виртуалните групи и екипи е, че тези общности не са
включени в организационната структура и в повечето случаи са формирани като
инициатива на някои от членовете. Пример в това отношение са проектите с отворен
код.
От гледна точка на организацията на работа „виртуалните екипи“ могат да се разграничат като функционални и екипни. Членовете на функционалните екипа са географски раздалечени. Тези екипи са част от една организационна структура, но с цел
оптимизация на процесите, опростяване на управленската структура или поради други фактори членовете му са локализирани на различни места. Такива най-често са
екипи в големи организации, които поддържат офиси в различни точки, но работещите в тях са подчинени на функционален мениджър, разположен в централата на организацията. Често международните компании избират този начин на работа, което може да доведе до ситуация прекият ръководител на маркетинг мениджър на автомобилна компания в България да е позициониран в Берлин. Тогава маркетинг мениджърът де факто не е подчинен на изпълнителния директор на представителството, с когото работи в един офис. Функционалните виртуални екипи се срещат много често в
областта на обслужването на клиенти, като понякога се прилага принципът „следване
на слънчевата светлина“ – т.е. членове на екипа се активират в различни точки на
земното кълбо, в зависимост от придвижването на границата на деня, за да могат да
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гарантират 24/7 достъпност на услугата, която трябва да предоставя екипът им.
Проектни виртуални екипи най-често се създават с цел постигане на конкретен резултат и се разпадат след завършване на работата по проекта. Членовете им принадлежат трайно към други екипи в организацията, но за определен момент от работния
си живот са прикачени към проектния екип и стават част от две структури. Към проектни екипи е често срещана практика да се прикачат хора, които не са част от организацията и които също трябва да бъдат интегрирани в работата по начин, който позволява максималното използване на ресурсите им. По този начин се организира работата при разработване на продукти и услуги, изграждане на вътрешни системи в
организацията, въвеждане на промени или постигане на друг резултат, който има ясни параметри за завършеност и срок за реализация. Този начин на организация на работа може да е основният за компанията, особено когато дейността й е структурирана
на проектен принцип (ИТ, консултантски, маркетинг и рекламни и др. компании).
Едно от предизвикателствата за мениджмънта в организации, които използват
виртуални екипи или са принудени да организират работата си от разстояние е преосмислянето на утвърдените лидерски модели, които са изградени основно на традиционни форми на комуникация. Новите форми на комуникация на свой ред налагат
нов тип лидерство.
Ролята на лидера при управление на виртуалния екип
При управлението на екип във виртуална среда, както и при традиционното управление на екипи, на фокус са процесите, свързани с формулирането и възприемането на визията от екипа, реализирането на конкретни цели и резултати, мотивацията и
удовлетвореността на членовете на виртуалния екип, както и постигането на оптимално представяне на екипно и индивидуално ниво. Това налага лидерите във виртуалната среда да осигуряват необходимите материални, когнитивни и социални ресурси, съгласно приоритетите на екипа и целите за ефективност.
Така както лидерите на традиционните екипи и лидерите на виртуални екипи демонстрират способности, които са в непосредствена зависимост от теориите на характерните черти (отличителни характеристики), ситуационната (съответствие на лидерски стил с изискванията на външната среда) и поведенческата сложност (конкретно поведение, различни лидерски стилове и влияние) [22, 237-260]. Трябва обаче да
се отбележи, че лидерите на виртуални екипи се нуждаят от конкретни умения
свързани с виртуалността при участието им в когнитивни, емоционални и поведенчески процеси [6, 248]:
• Общи лидерски умения: приложими са към всички екипи – традиционни,
мултикултурни или виртуални.
• Мултидисциплинарни умения: специфични фактори, приложими към мултидисциплинарните екипи.
• Специфични умения във виртуална среда: са приложими за сложни виртуално
организирани екипи, които създават по-високи предизвикателства за лидерите
заедно с необходимите адаптирани умения.
Компетенциите за ефективно лидерство във виртуален контекст могат да бъдат
разгледани и през призмата на нивата на управление. Висшият мениджмънт, който
формулира политиките и целите е необходимо да притежава комуникативни умения
и способности за изграждане на екипи. Основната роля на ръководството е да поддържа необходимия организационен баланс между виртуалните екипи, корпоратив35
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ната стратегия, индивидуалните назначения, йерархията и структурата. Респективно
компетенциите за формиране на екипни структури чрез делегиране на власт и права
за вземане на решения са екзистенциални за висшия мениджмънт и не толкова важни
за средните управленски нива, където комуникационните умения са фундаментални.
Екипните мотивационни умения са релевантни за ниските нива, тъй като лидерите
балансират работните, междуличностните и социално-емоционалните процеси, като
дискутират проблеми и предложения. Основната роля на това ниво е реализирането
на екипните цели и стимулиране на участниците да фокусират усилията си върху
резултата, а не върху перфектността на изпълняваните дейности.
Лидерите, управляващи от дистанция са изправени и пред предизвикателства,
свързани с различните локации и часови зони, специфична екипна култура и размити
организационни граници. Това са сериозни динамики и източник на проблеми в екипната кохезия. Това налага придобиването на допълнителни компетенции (знания и
умения) от страна на лидерите на виртуални екипи. Основни характеристики в тази
посока са нови нагласи и нива на културна интелигентност, вътрешна отговорност,
етични принципи и способности за изграждане на комуникационни мрежи. Ключовите компетенции в областта на виртуалното сътрудничество, социализацията и комуникациите включват такива критични елементи като способности за ефективно управление на онлайн дискусиите, персонализиране на виртуалната екипна работа, използване на различни медийни канали и адекватна оценка на постигнатите резултати,
както в рамките на екипа, така и извън неговите граници. Комуникационните умения
на лидерите са фундаментални във виртуалната екипна среда.
Лидерски стил при управление на виртуални екипи
Лидерският стил може да се дефинира като съвкупност от черти, поведенчески
тенденции и характерни методи на даден индивид, който заема лидерска позиция [15].
Съществуват разнообразни класификации на лидерското поведение за въздействие върху членовете на екип, така че той да постигне общите си цели. Например:
Транзакционен стил – ако този стил може да се опише с едно изречение, то би
било „Аз ти давам нещо Х, а в замяна ти ми даваш Y“. Заплащането за извършена
дейност е в основата на този стил. Характерното за него е, че лидерът дава нареждания и като завършек на свършената работа предлага бонуси или санкции според
качеството на работа на служителите. Позитивни характеристики са яснотата на задачите, защото те са разпределени от лидера, както и реалните очаквания за крайният
резултат. Тук творчеството и креативността не намират приложение.
Трансформационен стил – ролята на лидера от този тип е да вдъхновява служителите си да работят за по-добро и различно бъдеще чрез подобрения и промени в
начина на работа. Хората от екипа са поощрявани да дават идеи и предложения за
„трансформация“ на работата. Това води то доверие и уважение от страна на работниците към лидера. Този стил не се среща в организации, където прилаганите от години процеси и начин на работа са считани за успешни и най-ефективни.
Ориентиран към хората стил („лидер-слуга“) – типичното за този стил е, че
лидерът поставя нуждите на останалите пред своите собствени. Тяхното мото е „първо помогни, после води“. Вместо фокусът да бъде върху развитието на служителите
чрез поощряване да бъдат по-самостоятелни в изпълнението на задълженията си, лидерът от този тип може да се характеризира с изказването „С какво мога да помогна?“. Такава всеотдайност увеличава морала в екипа и води до изключително доверие
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между служители и ръководител, което е предпоставка за добри резултати в работата
и по-позитивна професионална среда. Лидерите от този тип не се създават, те са такива по рождение – не всеки човек може да поставя нуждите на хората около себе
пред своите собствени всеки ден.
Демократичен стил – този стил също така да се нарече „партисипативен“. Въпреки че лидера е на по-високо стъпало в йерархията на дадена организация, мнението
и активното участие на всеки от екипа е от значение при вземане на решение.
Демократичните лидери не дават нареждания от позицията на „аз съм шефа“, а
поощряват екипната работа. Това повишава чувството на удовлетвореност и самочувствие сред работниците, което мотивира служителите да работят по-усърдно за подобро развитие и бъдеще не само в личен план, но и на организацията.
Автократичен стил – лидерите от този тип упражняват абсолютна власт. Те взимат всички решения и диктуват не само какво трябва да се свърши, но и как да бъде
направено. Решенията се взимат бързо и стратегически, което води до пълна информираност на служителите спрямо приоритетите на екипа. Често пъти хората се чувстват игнорирани, потиснати, в някои крайни случаи дори обиждани, оскърбявани,
което води до чести отсъствия от работа и текучество на персонала.
Бюрократичен стил – лидерите от този стил следват стриктно написаните правила и регламенти като в замяна очакват и същото от служителите си. Креативност и
промяна са непознати понятия за този стил. Процесите и начина на управление остават непроменени, дори при смяна на персонала.
Делегиращ стил – лидерът на изпълнява ръководната функция, а тя е поета от
целия екип. Лидерът предоставя необходимите ресурси и материали за изпълняване
на служебната дейност, но не следи за изпълнението й. Характерно за този стил е, че
служителите имат пълна свобода на действие и решенията се взимат от тях. Тъй като
лидерът не присъства като ръководител, мотиватор и ментор в служебният процес,
това води до ниска мотивация сред служителите, дори хаос ако екипът не е организиран и в състояние да се „самоуправлява“. Във виртуална среда делегирането има три
различни степени на проявление: (1) споделяне на проблеми с лидера и генериране
на общи решения (контролирана власт); (2) необходимост от информация за вземане
на решение; и (3) индивидуално вземане на решение без участието на лидера (пълна
власт). [6, 263]
Харизматичен стил – харизматичните лидери не се създават, те са такива по
рождение. С чар и усмивка вдъхват ентусиазъм и мотивират служителите си да постигат не само общата цел, но и да се развиват. [10] Този тип лидери стимулират своите подчинени към независимост на мисленето. Отличават се с решителност, готовност за поемане на рискове и прилагането на нетрадиционни методи на действие.
Поддържат отворена комуникация с членовете на екипа и лесно получават тяхното
доверие и уважение. [7, 251-252 ].
Спецификата на условията, създавани от виртуалната среда, обаче предопределят
и особеностите в поведението на лидера спрямо екипа. Влиянието на лидера върху
резултата чрез усилията на екипа, работещ във виртуална среда би могло да се разгледа в контекста на теорията на път – цел [23,369-370] на Мартин Евънс и Робърт
Хаус. Опорните точки при интерпретиране на приложимостта на теорията при избора
на лидерско поведение са следните:
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Първо: Теорията описва лидера като фацилитатор (подпомагащ) или водач, който въздейства върху мотивацията на подчинените да преодоляват различните бариери
при постигането на желаните резултати от реализация на стратегията. Ключовият
момент в теорията е начинът, по който лидерът оказва въздействие върху пътищата,
които лежат между поведението на подчинените и целите. Лидерът може да повлияе
върху възприемането на промените в стратегията и върху поведението на персонала,
водещо до успешна реализация на стратегият посредством:
• осъзнаване и насърчаване чрез възнаграждения на онези потребности на подчинените, върху които лидерът има някакъв контрол;
• възнаграждение за постигане на целите;
• стимулиране на усилията на подчинените за постигане на целите;
• съдействие при отстраняване на бариерите пред постигане на целите;
• подобряване на възможностите за лично удовлетворяване на подчинените.
Второ: Изборът на начин на въздействие зависи от два ситуационни фактора (вж
фиг. 1):
 Променливи, извън контрола на подчинените, като структура на задачата,
властта и работната група. Тук следва да отбележим, че промените в следствие на условията на виртуалност се отразяват именно върху тези променливи.
 Променливи, които са част от личностните характеристики на подчинените
(локус на контрол, опит и способности). Личностните характеристики определят начинът, по който подчинените интерпретират средата и лидерското поведение.
Трето: Ситуацията, определена от тези две групи променливи, е основание лидерът да избере едно от четирите типа поведение: директивно, партисипативно,
поведение, ориентирано към хората или към постиженията.
Лидерът с директивен стил казва на подчинените какво се очаква от тях, прави
план за работата, която трябва да се извърши и дава специфични указания за това как
да се изпълнят задачите.
Партисипативният лидер се консултира със своите подчинени и взема предвид
техните предложения преди да вземе решение. Партисипативният лидерски стил се
смята за демократичен стил, който положително въздейства върху ангажираността на
служителите и води до повишена производителност и по-ефикасна работа. Партиципативният стил за разлика от директното управляване на хората изисква лидерът да
управлява съвместно със своите подчинени.
Лидерът, ориентиран към постижения поставя предизвикателни цели и очаква
от своите подчинени да се представят на най-високо ниво.
Лидер, ориентиран към хората (подкрепящ) е приятелски настроен и показва
загриженост към потребностите на подчинените.
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Фиг. 1. Теорията „път – цел“
Трудно е да се определи кой от гореизброените стилове е най-ефикасен при управлението на виртуален екип. Изборът на лидерски стил е в непосредствена зависимост от ефектите на виртуалността върху целите, мисията и профила на екипа. При
отчитането на тези условия, лидерският стил трябва да бъде комбинация от няколко
от гореизброените. Например, поощряването на служителите да споделят идеи и дават предложения за промяна е заимствано от трансформационния; от демократичния –
мнението на служителите се взима предвид при решаване на проблеми; от харизматичния – с усмивка и уважение може да се постигне много и като се добави и иновативното виждане, може да се каже, че това е образът на идеалния и ефективен лидер.
При отчитане на сложността на средата, създавана от виртуалността излиза необходимостта лидерското поведение да бъде ориентирано към логистично координиране
на изпълняваните дейности и задачи. Това изисква използването на мотивационен
импулс, адекватен на специфичните ситуационни детерминанти. Интересното е, че
лидерите, управляващи екипа дистанционно не просто се интересуват или разчитат
на самите качества, а по-скоро се държат по начин, който стимулира поведението за
моделиране на ролите. В екипен контекст този метод се използва като мотивационен
инструмент, който има силен ефект върху индивидите. И четирите лидерски стила
според теорията „Път-цел“ имат своите предимства и са подходящи в ситуации на
дистанционно управление на екипа, само ако лидера правилно оцени работната среда, отчитайки виртуалността и хората, които ръководи.
В заключение, можем да отбележим:
Основните предпоставки за развитието на виртуалните екипи в управлението е
функционирането на организациите в среда с висока степен на неопределеност, бурното развитие на информационните и комуникационни технологии и глобализацията
в бизнеса.
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Виртуалните екипи еволюират по естествен начин от традиционните. Основната
причина за все по-честото формиране на виртуални екипи в структурата на организацията е напредването на телекомуникационните технологии, увеличаване на мащаба
на функциониране на компаниите, усложняване на процесите, които се случват в тях,
и търсенето на максимална ефективност на вложените средства. Основните бариери
за работа във виртуален екип са породени от различията в културите, неразбиране ролята и значението на комуникациите и информационните технологии за ефективното
им функциониране. Предизвикателствата са свързани с трудности в управлението на
екипа от разстояние и изграждане на доверие и адекватни междуличностни отношения.
Комуникацията се възприема като основна управленска компетентност, както за
лидера, така и за членовете на виртуалния екип. С напредване на новите технологии
се налага преосмисляне на утвърдените лидерски модели, които са изградени основно на традиционни форми на комуникация. Новите форми на комуникация на свой
ред налагат нов тип лидерство.
Лидерите трябва да имат технологичен и практически опит, както и силни междуличностни и лидерски умения, за да водят успешно виртуалния екип. Предизвикателствата, с които се сблъскват, техниките за разрешаване на конфликти, лидерските
компетенции, от които се нуждаят, компетенциите, които екипът трябва да притежава, са много различни от тези, участващи при работа с традиционни екипи.
Лидерският стил при управление на виртуални екипи трябва да съчетава индивидуалните характеристики на лидера и изискванията на ситуацията, в която протича
извършваната от него професионална дейност.
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
АРБИТРАЖ
проф. д-р Александър Драгиев
Бургаски свободен университет

OF INTERNATIONAL ARBITRATION
Professor Alexander Draguiev, PhD
Burgas Free University
Abstract: The international arbitration is one of the legal means for pacific settlement of
international disputes according to the United Nations Charter. From a historical
perspective, international arbitration began in Antiquity alongside emergence of first States
and International law itself. During that period arbitration between States did not yet have
a legal nature, there was no unified legal regulation of arbitration, and arbitration per any
particular dispute was conducted in a manner different from previous arbitrations. During
the Middle Ages arbitration was significantly developed so that gradual formation of the
legal regulation of arbitration began as a set of rules applicable to each particular instance
of arbitration. The legal regime of arbitration was finally completed during XIX century
when arbitration was firmly established as the main legal means for settlement of interstate disputes. In the beginning of XX century the Permanent Court of Arbitration was
established.
Key word: arbitration during the Antiquity, arbitration during the Middle Ages, Jay Treaty,
Alabama Claims arbitration, Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, Permanent
Court of Arbitration
І. Дефиниция на международния арбитраж
Международният арбитраж е едно от най-важните правни средства за мирно решаване на споровете между държавите, което е и изрично посочено като такова в Устава на Организацията на обединените нации (УООН), чл. 33, т. 1. Тази функция на
арбитража (както и на другите мирни средства за решаване на международни спорове) придобива особено значение за съвременните международни отношения с оглед
на един от основните принципи и на ООН, и на съвременното международно право –
принципът на мирно уреждане на международните спорове, регламентиран най-напред в чл. 2, т. 3 от УООН, а по-късно и в Декларацията на ООН от 1970 г. за принципите на международното право: прилагането от държавите на арбитража за решаване
на своите спорове е и реализация на този принцип, и гаранция за неговото изпълнение от тях.
Международният арбитраж представлява организираното въз основа на споразумение между държавите страни по един международен спор решаване на този спор
от трета, неучастваща в спора страна, която може да бъде както едно лице (арбитър),
така и състав от няколко арбитри, и решението на която е окончателно и задължително за спорещите държави.
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Уставът на ООН обявява функцията на международния арбитраж на мирно средство за решаване на междудържавните спорове, но не го създава, арбитражът не дължи възникването си на Устава. Той само закрепва нормативно тази функция на арбитража, която вече се е утвърдила в междудържавната практика, защото арбитражът
има вековна история.
ІІ. Международният арбитраж през Древността
Арбитражът като средство за мирно решаване на международните спорове възниква още в дълбоката древност, едновременно с възникването на международното
право. Историята на международния арбитраж, както и историята на международното право като цяло, започва с възникването на първите, най-древните държави. „Споменаване за арбитраж може да се намери в различни исторически източници, отнасящи се до дълбоката древност. Например, към арбитраж са прибягвали държавите от
Древен Китай, Древна Индия, има свидетелства за използването му в Древна Гърция.“1 Възникването на международния арбитраж още от началото на държавите и на
международното право се обяснява с неговата юридическа функция – да решава спорове между държави, а те са закономерна проява на отношенията помежду им: в хода
на тези отношения неминуемо се пораждат и спорове между държавите.
В античната епоха международното право се отличава, първо, с регионализъм2,
т. е. че във всеки регион от света, където възникват най-ранните държави, се създават
такива норми на международното право, които са специфични за този район, и второ,
международното право в основата си е обичайно, главният източник на това право е
международноправният обичай3, независимо че все пак се сключват и международни
договори. Но случаи на арбитражно решаване на спорове има във всички региони, т. е.
до арбитраж прибягват държавите от всички региони, без значение разликите между
тях. Има редица примери за арбитражи от тази епоха, такива като арбитражът от 2100 г.
пр. н. е. на краля на Урук, който постановява връщането от един град на друг завзета
негова територия, или арбитражът от 600 г. пр. н. е. между гръцките градове Атина
(представлявана от известния в историята атински държавник Солон) и Мегара за
о-в Саламин. В Древна Гърция чрез арбитраж са решавани спорове между отделните
полиси (градове-държави), като между 300 и 100 г. пр. н. е. са проведени 46 арбитража4. Eдна специфика на арбитража в Древна Гърция е броят на арбитрите в даден арбитраж: имало е арбитражи със 600, както и с 334, и с 204 арбитри5.
По времето на Древния Рим обаче арбитражът има изключително ограничено
приложение, тъй като арбитраж може да се осъществява само между равни, докато и
Римската република, и Римската империя се стремят да завладяват другите народи, а
не да изграждат равноправни отношения с тях. Затова и никога спор, страна по който
е римската държава, не е бил предаван на арбитраж. Доколкото арбитражът съществува в римската държава, той се провежда между народи, които са подчинени, васални на Рим, и които се обръщат към римския Сенат или други римски институции за
1

Международное право. М.: Изд. Гардарики, 2008, с. 364. Вж. също Ганев, М. Международният арбитраж - В: Съвременното международно правораздаване. Т. 1. С.: Институт по международно право; Институт по европейско право, 2011, с. 17: “...арбитражът има своите корени
още в историята на Древния Изток и Древна Гърция“.
2
Вж. Международное право..., с. 48, 50.
3
Пак там.
4
Вж. Born, G. B. International Commercial Arbitration. L.: Kluwer Law International, 2014, p. 7.
5
Ibid., p. 8.
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разрешаване на спорове между тях, основно териториални6. Арбитри по тези спорове
стават представители на римската държавна власт (напр. консули, проконсули, претори, легати, управляващи римските провинции, командири на римски гарнизони).
Съвсем очаквано, при решаването на споровете тези арбитри се ръководят всъщност
от интересите на римската държава, поради което, независимо от предмета им, споровете са решавани по такъв начин, че да не се засегне този интерес.
Това, което може да се обобщи за арбитража през древността е, че той все още
няма качеството на институт на международното право, а е само начин за решаване
на спорове. Това значи, че все още не съществува уеднаквяване, унификация на решаването на междудържавните спорове, няма правни норми, които да са еднакво
приложими при всички такива спорове, напротив – всеки спор може да се реши по
начин, различен от предишни спорове.
ІІІ. Международният арбитраж през Средновековието
През Средновековието феодалната раздробеност и непрекъснатите войни между
феодалите са причината в международния арбитраж да започнат да виждат алтернативна на войната възможност за разрешаване на споровете. Чести арбитражи се провеждат между кантоните на Швейцарската конфедерация, между градовете от т. нар.
Ханза в Германия (търговски съюз на германските пристанищни градове на Балтийско море и други северногермански градове), между германски или италиански държавици7. В тази епоха арбитражът най-често е възлаган на най-висшите представители на светската (императори и крале) и духовната (папи, кардинали, епископи) власт.
Най-известният пример за такъв случай на арбитраж е разрешаването от папа
Александър VI Борджия през 1493 г. на спора между Испания и Португалия за подялбата на колониите им. Този арбитраж е забележителен, първо, от гледна точка на историята си, второ, от гледна точка на произнесеното от папата решение по спора, и
трето, от гледна точка на последиците си.
Португалия е първата европейска държава, чиито мореплаватели извършват все
по-далечни морски походи и в резултат на това прокарват нови морски пътища и откриват нови земи, основно по западния бряг на Африка8. Според правилата на епохата тези земи се обявяват за колонии на португалския крал. Така Португалия открива и
колонизира архипелага Кабо Верде (това са островите Зелени нос), териториите около устието на р. Конго, най-южните точки на африканския континент – нос Добра
Надежда и Иглен нос9, където се сливат водите на Атлантическия и Индийския
океан10. През 1492 г. пътешествието на Христофор Колумб от името на Испания на
запад за търсене на нов път към Индия води до откриването на нови морски пътища
(към бъдещата Америка) и редица острови в Карибско море (както и самото море).
Съответно тези острови и обитаващото ги местно население са обявени за колонии на

6

Ibid.
Ibid., p. 9.
8
Пътешествията на португалските мореплаватели слагат началото на епохата на т. нар. Велики
географски открития – епохата, когато европейците прокарват нови морски търговски пътища
и откриват нови земи (дори цели континенти – Америките, Австралия). Вж. Петков, П. Поглед
към Новото време. Европа през ХVІ-ХVІІІ в. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2008, с. 18.
9
Вж. за тези исторически бележки Петков, П. Цит. съч., 19 - 20.
10
Вж. Кроули, Р. Завоеватели. Как португальцы построили первую мировую империю. М:
Центрполиграф, 2017, с. 37.
7

44

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Испания11. Следователно Португалия и Испания се очертават като две морски сили,
които с развитието на мореплаването си и откриването и завладяването на нови земи
се превръщат в колониални сили и като такива се изправят пред сблъсък на претенции към такива земи. Така между Португалия и Испания възниква спор, който по
своето същество е колониален – спор за подялба на бъдещите колонизирани земи и
народи.
И Португалия, и Испания търсят начин за разрешаване на този спор, при което
Испания се обръща към тогавашния папа на католическата църква за арбитър по спора. В това няма нищо особено – традиционно и многократно папите са канени като
арбитри за разрешаване на спорове между държави. По това време папа е Александър
VІ Борджия, който е испанец по народност, но Португалия се съгласява той проведе
арбитража по спора им. През 1493 г., между май и септември, папата разрешава спора, като постановява четири були12 (булата е наименование за папски декрет). Решението на папата е следното.
С тези були папата, първо, потвърждава правата на Испания върху откритите от
Хр. Колумб острови, второ, с булата Inter Caetera папата прокарва линия, чиято цел е
да раздели португалските и испанските колонии; тази линия е мисловна и напълно
произволна, вертикална, преминаваща по земното кълбо от единия полюс към другия, на разстояние 100 лиги (португалска мярка за дължина по това време) западно от
архипелага Кабо Верде13, приблизително на 31˚ з. д.14 Според четвъртата була тази
линия разделя между Испания и Португалия откритите от техните мореплаватели
нови територии, както и териториите, които може да бъдат открити от тях в бъдеще:
тези, които са на запад от тази линия, остават за Испания (днешните Централна и
Южна Америка), а Португалия получава териториите на изток от линията (в Индийския и Тихия океан; неслучайно първите европейски колонизатори в Индия са именно португалците)15. По този начин на Португалия се забранява нейните кораби да
плават и завладяват земи на запад от разделителната линия, това пространство е запазено за Испания; и обратно – на Испания се забранява корабите й да навлизат и тя да
завладява земи на изток от разделителната линия – това пространство е запазено за
Португалия.
Макар да е принудена да се подчини на папските були, Португалия остава недоволна от арбитража и конкретно от географското разположение на определената от
папата разделителна линия. Интересът на Португалия е да увеличи колкото се може
повече на запад морското пространство, в което да има право да оперира флотата й.
Португалският крал Жуау ІІ се обръща направо към кралете на Испания Фернандо
Арагонски и Изабела Кастилска за преразглеждане на граничната линия между тях.
Водени от политически и стратегически съображения16, испанските крале се съгласяват на преки преговори и след продължителни такива на 07.06.1494 г. в малкото испанско градче Тордесиляс е подписан договор относно тази линия. Той наистина я
премества с 270 лиги още по на запад, така че за Португалия остава територия от
11

Вж. Пейн, Л. Море и цивилизация. Мировая история в свете развития мореходства. М.: Изд.
АСТ, 2017, с. 450, 451.
12
Пак там, с. 453.
13
Вж. Пейн, Л. Цит. съч., с. 453, Попов, Н. Политическа география на португалската колониална империя. С.: Аскони - издат, 2010, с. 63, Кроули, Р. Цит. съч., с. 44.
14
Вж. Пейн, Л. Цит. съч.
15
Вж. Пейн, Л. Цит. съч., Попов, Н. Цит. съч., с. 62, Кроули, Р. Цит. съч., с. 43.
16
За тези съображения вж. Попов, Н. Цит. съч., с. 63.
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Атлантическия океан западно от островите Кабо Верде на разстояние вече не от 100,
а от 370 лиги17 (равни приблизително на 1100 морски мили18), считано от разделителната линия, като новите географски координати на линията са 43˚ 40 ́з. д.19
Съществува предположението, че португалски кораби са стигали до тези райони
на Атлантика и са откривали там суша. Ето защо стремежът на Португалия да премести още на запад демаркационната линия с Испания не е случаен – португалците са
знаели, че там има земя, и така ще могат да я получат в свое владение. И действително това се случва в резултат на преместената линия - оказва се, че сега тя преминава
през сухоземна територия, чието съществуване тогава още е неизвестно, но която понастоящем представлява най-източната част на Бразилия. Така тази територия се озовава в зоната на португалските колониални интереси, което е позволило на Португалия да създаде там своя колония, която постепенно се разраства към вътрешността на
южноамериканския континент, и тази колония е предшественикът на днешната държава Бразилия20. Така сред всички колонии в Ю. Америка, които обяснимо са само
испански, се появява и една португалска.
Договорът от Тордесиляс само определя новата географска граница между морските пространства, предоставени на Португалия и Испания; по-важното – юридическите права на двете държави върху тези пространства, и по-точно, разделението
между тях на тези права, остава такова, каквото е според арбитража на папа Александър VІ. Така папата, призован само за арбитър по един междудържавен спор, на практика поделя между две държави – Испания и Португалия, света извън Европа, макар
земите в него по това време все още да не са открити и известни. Тази подялба е със
съдбоносни политически и исторически последици – тя превръща Атлантическия
океан в испанско море, а Тихия и Индийския – в португалско21. Съответно всички територии, които са открити (само от испански мореплаватели) в Атлантическия океан
(отвъд разграничителната линия) стават испански колонии, а всички територии, открити (което е възможно само от португалски мореплаватели) в Тихия и Индийския
океан стават португалски колонии. Така Африка и Азия стават обект на безпрепятствена колониална експанзия от страна на Португалия.
Но категоричното доказателство какви последици има арбитражът на папа
Александър VІ за световната история са държавите от Централна и Южна Америка.
Всички тези държави, с изключение на Бразилия (където се говори португалски език,
по изяснената вече причина, че е бивша португалска колония), са испаноезични (от17

Вж. Попов, Н. Цит. съч., с. 62, 63, Пейн, Л. Цит. съч., Кроули, Р. Цит. съч., с. 43, 44.
Вж. Пейн, Л. Цит. съч.
19
Вж. Попов, Н. Цит. съч., с. 63.
20
Вж. Пейн, Л. Цит. съч., Кроули, Р. Цит. съч.
21
Като доказателство за третирането от двете държави на океаните като свои владения може да
послужи историята на първата морска експедиция, обиколила света. Тази експедиция е известна с името на своя предводител, Фернандо Магелан. Португалец по народност, той постъпва на
служба на испанската корона, и заминава на пътешествие начело на пет испански кораба, впоследствие намалени на три. Търсейки нови и непознати земи, и без да целят това, тези кораби на
практика извършват пълна обиколка на земното кълбо. По пътя си те навлизат в Тихия океан,
т. е. в португалски води. По време на плаването Ф. Магелан загива на един от островите на
днешната държава Филипини, а моряците му продължават с два кораба към Испания. Единият
след различни перипетии успява да се прибере, но другият е заловен от португалски кораби и
моряците му са обявени за нарушители, защото плуват във води, забранени за испански кораби, заради което прекарват години в португалски затвор. (За историята на експедицията на Ф.
Магелан вж. Пейн, Л. Цит. съч., 458 - 461.)
18
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тук и общото наименование за тези два американски региона – Латинска Америка;
обяснението е именно в испанския език, който е от т. нар. романска езикова група, защото е основан на латинския език). Причината за това е, че всички сегашни централно и южноамерикански държави са бивши испански колонии; а са такива именно в
резултат на папския арбитраж – американският континент е открит и колонизиран от
Испания поради изключителното й право за това в тази част на света по силата на решението на папата. Колкото и да е абсурдно разделението на света, извършено с това
решение (и в крайна сметка с решението, а с него и с привилегированото положение
на Португалия и Испания останалите държави престават да се съобразяват), авторитетът на папата е толкова голям, че решението е изпълнявано в продължение на векове.
В заключение за арбитража през Средновековието може да се каже, че тогава започва формирането на този институт на международното право.
ІV. Арбитражът в епохата на абсолютизма
В периода на абсолютизма22 (последният етап от епохата на феодализма) арбитражът почти изчезва, защото е третиран като ограничeние на властта на монарха, като противоречие със самото понятие за абсолютната власт на монарха, и затова е неприемлив23. Приложение арбитражът намира само в отношенията между малки, и
затова равноправни страни, напр. между швейцарските кантони, или между отделни
градове от германската Ханза.
V. Създаване на института на арбитража в международното право
1. Безспорна е ролята на Съединените американски щати за утвърждаването на
арбитража като правно средство за решаване на международните спорове по мирен
начин. Още от възникването си като независима държава те възприемат, и нещо повече – опитват се да налагат aрбитража като единственото средство за тяхното решаване. Смята се, че първото арбитражно споразумение в съвременния смисъл на такова е т.нар. договор Джей24. (Популярен е така по името на тогавашния председател на
Върховния съд, а преди това държавен секретар (т.е. министър на външните работи)
на САЩ Джон Джей, който подписва договора от тяхна страна.) Това е договор между САЩ и Англия за приятелство, търговия и корабоплаване, сключен през 1794 г. В
него се предвижда създаването на три смесени англо-американски комисии с равен
брой представители на всяка страна: първата е посветена на определяне на границата
между САЩ и Канада като британска колония, втората е посветена на претенциите
на британски търговци към граждани на САЩ, а третата – на претенциите на американски граждани към Великобритания25. На практика това е арбитражен начин за ре22

Форма на държавно управление, когато властта на монарха се характеризира с пълна свобода от законови ограничения и оттук липса на какъвто и да е контрол; монархът съсредоточава в
себе си законодателната, изпълнителната и съдебната власт в държавата.
23
Вж. Malanczuk, P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law. London, N. Y., 1999, p. 20.
24
„Произходът на съвременния арбитраж обикновено се извежда от Договора за приятелство,
търговия и корабоплаване (Договорът Джей) от 1794 г.“ – Collier, J., V. Lowe. The Settlement
of Disputes in International Law. Oxford, 1999, p. 32. Вж. в същия смисъл Malanczuk, P. Op. cit.,
Международное право..., с. 364.
25
За Договора Джей вж. Born, G. B. Op. cit., p. 11; Terris, D., C. Romano, L. Swigart. The
International Judge. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 2; Ганев, М. Цит. съч., 17 - 18.
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шаване на международен спор, а комисиите са първообраз на арбитражни състави.
Показателно за значението на този договор е, че само до 1804 г. арбитражните комисии по него решават повече от 536 спора, някои от които стават важни прецеденти в
развитието на международното право26. След договора Джей и САЩ, и Англия
сключват арбитражни споразумения и с други европейски държави (първото си такова Англия сключва с Испания през 1823 г.)27.
2. Най-голямото си развитие международният арбитраж постига през ХІХ в.
Арбитражът се разглежда като най-ефикасното средство за решаване на международните спорове: „арбитражът се признава от държавите като най-ефективното, и в същото време най-справедливото средство за уреждане на спорове“28. Затова на арбитража се възлагат големи надежди и за мирното решаване на споровете между държавите, и изобщо като една от гаранциите за международния мир. Съответно от държавите се очаква да приемат арбитражното решаване на споровете си; доказателство за
значението, което се приписва на арбитража за държавите е едно популярно изказване по това време: „държава, която отказва арбитраж, е престъпник“29. В периода от
началото на ХІХ в. до 1914 г. чрез арбитраж са решени повече от 200 спора30, като само между латиноамериканските държави са сключени 185 договора, предвиждащи
арбитраж31.
Общо взето споровете, които се решават чрез арбитраж през ХІХ в. са три вида:
териториални, за обезщетяване на вреди и за нарушаване на неутралитет по време на
война. Като по това време най-често за арбитри са избирани монарси.
За отбелязване е, че тази традиция се наблюдава даже и през ХХ в. Така например през 1901-1902 г. италианският крал Виторио Емануеле ІІІ е арбитър в спора
между Великобритания и Бразилия за границата на Британска Гайана в Южна
Америка. През 1906 г. кралят на Испания Алфонсо ХІІІ е арбитър по териториален
спор между Хондурас и Никарагуа, през 1931 г. кралят на Италия решава арбитражен
спор между Франция и Мексико за о-в Клипертън (френска колония в Тихия океан).
А през 1902 г. Аржентина и Чили сключват договор, с който определят тогавашния
английски крал Едуард VII и неговите наследници за арбитри по своите териториални спорове, като същата година кралят решава спора между тях за границата им в
Андите32. По-късно и английската кралица Елизабет II би трябвало да стане арбитър
по такива спорове през 1966 г. (т.нар. Palena case) и през 1977 г. (спорът за канала
Бийгъл) между тези държави33. По първото арбитражно дело обаче от нейно име
(според английските конституционни принципи) английското правителство назначава тричленен арбитражен съд, състоящ се от един юрист (лорд А. Макнеър, бивш съдия в Международния съд на ООН) и двама експерти по география34. По второто арбитражно дело, отново от името на кралицата, правителството назначава петчленен

26

Вж. Malanczuk, P. Op. cit.; Terris, D., C. Romano, L. Swigart. Op. cit.
Вж. Terris, D., C. Romano, L. Swigart. Op. cit.
28
Born, G. B. Op. cit., p. 14.
29
Ibid.
30
Вж. Ганев, М. Цит. съч., с. 18.
31
Вж. Born, G. B. Op. cit., p. 12.
32
Вж. Ганев, М. Цит. съч., с. 40, 41.
33
Merrills, J. G. International Dispute Settlement. Cambridge, 2005, p. 93.
34
Argentine-Chile Frontier сase (1966). – In: International Law Reports, vol. 38, 1969, p. 10.
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арбитражен съд, изцяло състоящ се от настоящи съдии в Международния съд, като в
случая те действат извън качеството си на съдии35.
3. Най-известното арбитражно дело от ХІХ в. и същевременно пример за арбитража по споровете за нарушаване на неутралитет е делото между САЩ и Англия за
кораба „Алабама“36. По време на Гражданската война в САЩ Англия разрешава на
една от воюващите страни - Конфедерацията на южните щати да построи в Ливърпул
свой кораб, наречен „Алабама“, който в хода на войната потопява много кораби (64
търговски и един военен37) на северните щати. Те от своя страна оценяват построяването на кораба в Англия като нарушаване от нея на своето задължение за неутралитет
спрямо войната и затова след края й САЩ завеждат дело срещу Великобритания. Със
споразумението си за арбитражно разглеждане на спора си (арбитражното споразумение) страните му САЩ и Великобритания избират за място на провеждане на арбитража гр. Женева, Швейцария. Арбитражът се провежда в една от залите на женевското кметство, оттогава наречена зала „Алабама“38.
Особен интерес представлява приложимото право по арбитражното дело. Арбитрите приемат три правни норми като приложими, както и „такива принципи на международното право, които не са несъвместими с нормите, които арбитрите ще определят като приложими по делото“39. Първата от трите норми от приложимото право
предвижда, че всяка неутрална държава е задължена „да положи всички усилия да не
допусне оборудването, въоръжаването или екипирането под нейната юрисдикция на
какъвто и да е кораб, за който има достатъчни основания да се смята, че е предназначен да плава или воюва срещу държава, с която тази (неутралната – б. а.) държава е в
мирни отношения“40. Другите две норми предвиждат задълженията на неутралните
държави да не допускат кораби на воюващи държави да отплуват от тяхната територия, както и да забраняват на такива кораби да използват пристанищата им за снабдяване с оръжие и боеприпаси41.
През 1872 г. арбитражният съд постановява решение в полза на САЩ, в което
заявява, че „правителството на Нейно британско величество не може да се оправдае
за неизпълнението (на задълженията си като неутрална държава – б. а.) с твърдението, че не разполага с достатъчно ефикасни правни средства (за изпълнението на тези
задължения - б. а.)“42. Решението осъжда Англия да заплати на САЩ обезщетение в
размер на 15 500 000 долара, платими в злато43.
Изключителното значение на това дело е, че от него тръгват няколко от най-важните действащи и сега правила в международния арбитраж: нечетният състав от ар35
Beagle Channel Arbitration (Argentine v. Chile) (1977). – In: International Law Reports, vol. 52,
1979, p. 93. Начинът на определянето на арбитрите по тези две арбитражни дела се среща
често, когато за арбитър е избран държавен глава: той назначава специалисти по международно право за арбитри вместо себе си. (Shaw, M. Op. cit., p. 1051.)
36
За историята на делото „Алабама“ вж. Ганев, М. Цит. съч., с. 18, 19, Born, G. B. Op. cit., p. 12.
37
Вж. Clapham, A. Brierly’s Law of Nations. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 411.
38
Ibid., p. 412.
39
Ibid. Това е разпоредбата на чл. VІ от арбитражното споразумение, и тя показва, че спорещите държави са оставили на арбитрите да установят приложимото право.
40
Ibid.
41
Ibid., 412 - 413.
42
Ibid., p. 413.
43
Размерът на тази сума за времето си е толкова голям, че е бил равен на годишния бюджет на
Великобритания. Но макар и със закъснение, тя изплаща обезщетението. (Вж. Born, G. B. Op. cit.)
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битри (в делото „Алабама“ те са петима); задължителното включване в арбитражния
състав на арбитри – граждани на неучастващи в спора държави (освен арбитрите от
Англия и САЩ, другите трима арбитри са от Италия, Бразилия и Швейцария44); гласуване на арбитражното решение и вземането му с мнозинство от арбитрите; решението да бъде мотивирано. (Специално за мотивите – през ХІХ в. се приема арбитражните решения да са без мотиви, като това е така винаги когато за арбитър е избран монарх.45) Ето защо решението по делото „Алабама“ се оценява в международното право като „решаваща крачка“46, като начало на „нова ера в мирното решаване
на международните спорове“47, като „пример за ползата от решаването на международните спорове чрез прилагане на правни норми, безпристрастно и със задължителна сила“48.
4. В края на ХIХ в. развитието на арбитражната практика довежда до възникването на два много важни вида арбитражни споразумения. Първият вид са договорите,
учредяващи постоянно действащи арбитражи. Такъв договор е Световната пощенска
конвенция от 1874 г., с която се създава Световният пощенски съюз и която предвижда създаването на специален арбитражен съд в рамките на този съюз49. Вторият вид
арбитражни споразумения са общите договори за арбитраж, т.е. договорите, които
изискват всички спорове между страните им, независимо от предмета им, да се решават от арбитраж. Най-известният пример за такива договори са Хагските конвенции
за мирно уреждане на международните спорове от 1899 г. и 1907 г.
От анализа на арбитражната практика през ХIХ в. се налага заключението, че
точно тогава окончателно се оформя институтът на международния арбитраж в международното право. Нещо повече, основните черти на арбитража – такива, каквито ги
познаваме днес, се появяват и утвърждават именно през ХIХ в.
VІ. Хагски конвенции за арбитраж от 1899 г. и 1907 г.
Най-голямо значение за историческото развитие на арбитража имат Първата
(1899 г.) и Втората (1907 г.) Хагски мирни конференции. Те се провеждат в гр. Хага,
Нидерландия. Първата от тях е свикана по инициатива на Русия, и по-конкретно на
руския император Николай ІІ и се провежда от 18.05. до 29.07.1899 г50. Като признание за това може да се счита фактът, че за председател на конференцията е избран
руският представител, барон Стал, който по това време е руски посланик в Лондон. В
конференцията участват 26 държави, но без тези от Централна и Южна Америка.
Единствените участници от Америка са САЩ и Мексико. Тази конференция приема
44

Вж. Terris, D., C. Romano, L. Swigart. Op. cit., Ганев, М. Цит. съч., с. 19.
Вж. Malanczuk, P. Op. cit. Когато избират монарх за арбитър, самите страни по спора изобщо не изискват решението да бъде мотивирано. Защото приемането на решението и оттук готовността за изпълнението му се дължат единствено на авторитета на самия монарх и на доверието, което страните имат към личността му, в частност към неговата обективност и безпристрастност, което е и основанието да го изберат за арбитър по своя спор. (Вж. по този
въпрос Sohn, L. B. The Future of Dispute Settlement. – In: Macdonald, R. St. J., D. M. Johnston
(eds.). The Structure and Process of International Law. Dordrecht, Boston, Lancaster: Martinus
Nijhoff Publishers, 1986, p. 1126.)
46
Merrills, J. G. Op. cit., p. 94; Collier, J., V. Lowe. Op. cit., p. 32.
47
Shaw, M. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 111.
48
Terris, D., C. Romano, L. Swigart. Op. cit.
49
Born, G. B. Op. cit., p. 13.
50
Вж. Ганев, М. Цит. съч., с. 52.
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три декларации и две конвенции, регламентиращи законите и обичаите на войната.
Заедно с това конференцията приема и една конвенция, която вече е в областта на арбитража – Конвенция за мирно уреждане на международните спорове, с която се създава Постоянен арбитражен съд (ПАС).
През 1907 г., от 15.06. до 18.10., се свиква Втората Хагска мирна конференция, в
която участват вече 44 държави. Инициативата за това този път принадлежи на президента на САЩ Теодор Рузвелт51, но е подкрепена и поета отново от Русия. Заради
тази нейна заслуга за председател на конференцията отново е избран руският представител на нея и същевременно руски посланик в Париж А. Нелидов52. Конференцията приема 12 конвенции и една декларация (декларацията и две от конвенциите са
същите, каквито са приети и на Първата Хагска конференция), отново посветени на
законите и обичаите на войната, както и една Конвенция за мирно уреждане на международните спорове, която обаче само доразвива съдържащата се в Конвенцията от
1899 г. правна уредба на ПАС. Главната причина за приемането на втората конвенция
е, че тъй като във Втората Хагска конференция участват почти двойно повече държави от първата, то и втората конвенция за арбитраж ще обвърже повече държави с възможността споровете им да бъдат решавани от ПАС и така ще гарантира мирното им
решаване. Обстоятелството, че и двете Хагски конвенции за арбитраж съдържат
правна уредба на ПАС, която освен това е почти идентична и в двете, позволява една
държава, дори да е страна само по едната, коя да е конвенция, да назначава свои
арбитри в ПАС и да се обръща към него за решаването на споровете си53.
Приемането на Хагските конвенции за арбитраж на Хагските мирни конференции поставя един логичен въпрос – защо на форум, посветен на регламентирането на
правилата за водене на война, и заедно с приемането на тези правила, се приема и нещо, което е тяхна пълна противоположност – правила за мирно решаване на международните спорове, каквито са конвенциите за арбитраж. Обяснението е в значението, което по това време се отдава на арбитража, и оттук ролята, която му се отрежда
от Хагските конференции. Международните договори, които се приемат на конференциите, т. е. правилата за водене на война, нито я забраняват, нито възпрепятстват
държавите да водят такава. И тук е и предназначението, и конкретната роля на
Хагските конвенции за арбитраж – да бъдат алтернатива на войната като начин за решаване на споровете между държавите. Затова конференциите, свикани с цел да регламентират воденето на война изрично регламентират, и то договорноправно, чрез
конвенции, и международния арбитраж. Образно казано, с конвенциите за арбитраж
конференциите сякаш предлагат на държавите да се откажат от войната за решаване
на споровете си, тъй като разполагат с не по-малко гарантиращ тяхното решаване
метод – арбитража, като на конференциите дори е разработен непознат дотогава вид
арбитраж – постоянен, или още институционален арбитраж в лицето на Постоянния
арбитражен съд. Така, че целта на арбитража и за конференциите, и за държавите,
събрани там, е да бъде контрапункт, обратната страна на войната. Което обяснява и
51

Пак там.
Любопитен за българите факт относно него е, че той е другият представител на Русия,
заедно с граф Н. П. Игнатиев, който подписва Сан - Стефанския мирен договор, с който приключва освободителната за България руско - турска война от 1877-1878 г.
53
Пример за това е и България: тя ратифицира І Хагска конвенция за арбитраж още през 1900 г., а
ІІ Хагска конвенция – едва през 2000 г.; това не попречи България през интервала между двете
ратификации да има свои арбитри в ПАС и той да е отворен за сезиране с евентуални нейни
спорове.
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решението на държавите едновременно с правилата за водене на война, в една и съща
конференция, да се регламентира и арбитража, за да се приравни мирния подход за
решаване на споровете на безспорния за времето си такъв подход – войната.
След Втората Хагска мирна конференция за периода от 1907 г. до началото на
Първата световна война през 1914 г. под влияние на Хагските конвенции за арбитраж
са сключени 86 общи договори за арбитраж. Но нито един от тях не е приложен, като
по този начин нито един спор не е решен въз основа на тях.
Значението на Хагските конвенции за мирно уреждане на международните спорове е, че те превръщат в договорни съществуващите до момента обичайноправни
норми относно международния арбитраж, кодифицират пръснатите в различни договори конвенционални норми относно него, създават нови договорни норми и по този
начин създават унифицирана правна, и то договорноправна уредба на този арбитраж.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме определения потенциала рынка образования для организации подготовки кадров в новых формируемых сферах экономики.
Основными научными задачами, решаемыми в данной статье, являются: выявление
факторов, определяющих потенциал рынка образования в новых формируемых сферах экономики; формирование моделей прогнозирования потенциала рынка образования для организации подготовки кадров.
Исследования базируются на аналитических и эконометрических методах обработки данных, полученных из открытых российских и зарубежных источников.
Полученные научные результаты, модели прогнозирования были апробированы организациями онлайн образования и IT компаниями для прогнозирования потенциала
российского рынка курсов повышения квалификации. Результаты были признаны
удовлетворительными.
Ключевые слова: экономика знаний, формируемые сферы экономики, прогнозирование потенциала рынка.
Коды JEL-классификации: I25, J24
Resume: The article is devoted to the problem of determining the potential of the education
market for organizing personnel training in the newly emerging spheres of the economy.
The main scientific tasks solved in this article are: identification of factors that determine
the potential of the education market in new emerging spheres of the economy; formation of
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models for forecasting the potential of the education market for the organization of
personnel training.
The research is based on analytical and econometric methods of data processing obtained
from open Russian and foreign sources.
The obtained scientific results, forecasting models were tested by online education
organizations and IT companies to predict the potential of the Russian market for
continuing education courses. The results were found to be satisfactory.
Key words: knowledge economy, emerging spheres of the economy, forecasting market
potential.
JEL classification codes: I25, J24
Введение
Изучение вопроса новых формируемых сфер экономики приводит нас к пониманию ситуации, что в рамках современной парадигмы социального развития экономика знаний воспринимается в качестве высшего этапа развития экономики [2], однако
отсутствует единство понимания категории „новые сферы экономики“, а, следовательно, затруднено решение вопроса определения потенциала рынка для них.
Большинство авторов связывают понятие „новых сфер экономики“ с „экономикой знаний“. Новые сферы экономики для различных стран могут быть разными, но
чаще говорят о формируемых новых сферах экономики идентифицируя их в наиболее технологически развитых странах, в частности в США, Японии, Германии и т.д.
К таким сферам в настоящее время можно отнести направления, позволяющие
осуществить переход:
- к передовым интеллектуальным производственным технологиям, цифровым,
роботизированным системам, создание систем обработки больших объемов
данных и искусственного интеллекта, новых материалов и способов конструирования, машинного обучения;
- к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формированию новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;
- к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения;
- к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработке и внедрению систем рационального применения средств химической и
биологической защиты растений и животных, в том числе сельскохозяйственных, хранению и эффективной переработке сельскохозяйственной продукции,
созданию безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;
- к противодействию техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму [14], а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества.
Все сказанное предполагает максимально широкое применение цифровых технологий, развитие „гибридных сфер экономики“. Цифровая экономика сейчас развивается на стыке достижений в фундаментальных науках и в межотраслевых областях
научных знаний, таких как нейробиология сознания, нейротехнология, нейроинженерия, интерфейс мозг-машина и так далее.
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В технологически высоко развитых странах с нарастающим объемом технологических изменений, таких как США, Япония, Южная Корея, Германия „гибридный
мир“ новых сфер экономики эффективно формируется благодаря синергетическому
эффекту и взаимодополняемости применяемых искусственных технологий „мягкого“
или „косвенного“ управления процессами развития интеллектуальной деятельности
и, естественно происходящим техническим прогрессом, при этом технологии обеспечивают минимизацию затрат и, как следствие, максимизацию прибыли, что является
важным аспектом одновременно для бизнеса и государственного секторов экономики.1
Основная часть
Новые сферы экономики требуют качественно нового человеческого капитала,
который формируется в процессе образования. Культурно-ценностные приоритеты и
психолого-педагогические особенности, а также протекающие изменения в политический, экономической и социальной средах современного общественного устройства в свою очередь вызывают необходимость изменения существующей системы образования,2 т.е. формируемые сферы экономики, с одной стороны, предъявляют новые требования к сотрудникам (человеческому капиталу), системе образования, с
другой, сами существенно зависят от системы образования и человеческого капитала.
Поэтому потенциал рынка образования также с одной стороны определяется потребностью в сотрудниках, в том числе в новых сферах экономики, а с другой формируется непосредственно системой образования.
Ввиду выше сказанного методология исследования была основана на изучении
покаленческих психологических особенностей людей, которые сегодня „приходят“ в
новые формируемые сферы экономики, значительного числа применяемых для прогнозирования потенциала рынка образования моделей и источников информации, с
которыми они работают.
Потенциал рынка образования для подготовки кадров в новых формируемых
сферах экономики можно в широком и узком понимании оценить с помощью моделей построенных на основе прогнозов и стрессовые сценарии [16, См. Койшибеков,
К, с. 319-348]:
 изменения численности населения на планете и, отдельно, в различных регионах мира;
 тенденций, наблюдаемых в ликвидации технологического отставания одних
стран от стран, высоко технологически развитых;
 формирования среднего класса на планете и в различных странах, так как
именно представители этого социального слоя в основном ориентированы на
получение современного качественного образования и дальнейшую работу в
новейших, относительно хорошо оплачиваемых отраслях экономики;
 развития рынка онлайн-образования, так как основной объем кадров соответствующей квалификации для формируемых новых сфер в экономике будет
1

Theoretical and Methodological Bases of the Study of the Impact of Digital
Economy on World Policy in 21 Century. Olena-IvannaHoroshko O., Horoshko A.,
Bilyuga S., Horoshko V. Technological Forecasting and Social Change Volume 166,
May 2021, 120640. P. 1 – 9
2

Трансформация образовательного процесса в условиях смены поколений. Под редакцией
д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова.-М.:Проспект. - 2021.- С. 496
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формироваться высшими учебными заведениями и онлайн платформами, которые активно внедряются в практику обучения всех стран с переводом обучения на цифровые технологии, что делает образование более дешевым и доступным в любом уголке мира.
Таким образом, предполагается, что прогноз потенциала мирового рынка и локальных рынков образования для организации подготовки кадров в новых формируемых сферах экономики в целом может базироваться на изучении таких факторов
как:
 численность населения (определяется общий потенциал рынка образования в
мире и отдельных регионах);
 тенденции, наблюдаемых в ликвидации технологического отставания (определяется готовность и потребность стран и их граждан, в основном с наибольшим населением в мире, инвестировать в образование, позволяющее потом работать в новейших сферах, отраслях и секторах экономики, получая
„дивиденды“ от имеющегося образования, т.е. можно определять потенциал
глобального рынка и региональных рынков в целом и, затем, сегментировать
этот потенциал по отдельным, в том числе новейшим отраслям для мировой
экономики);
 численность среднего класса (определяется платежеспособность и готовность населения получать трудоемкое, сложное образование);
 развитие рынка онлайн-образования (определяется доступность по цене, качеству, времени и месту возможность получения образования).
Прогнозированию народонаселения на планете и ее различных регионах и странах посвящено большое количество научных работ. Многие из них говорят о том, что
пик численности мирового населения, скорее всего, будет достигнут задолго до конца XXI в. Сокращение населения может начаться уже в середине столетия. Процесс
сокращения населения будет носить устойчивую природу.
В условиях сокращения общей численности мирового населения некоторые страны будут поддерживать численность населения за счет либеральных иммиграционной и социальной политик, которые предоставят основные преференции для работающих женщин и будут стимулировать достижение желаемого размера семьи. Эти
страны, скорее всего, будут иметь больший общий ВВП, чем другие страны.3 В тоже
время прогноз народонаселения до 2030 г. в контексте прогнозирования потребности
в образовательных услугах в целом на планете и по отдельным регионам был подготовлен в 2015 г. в рамках доклада специализированного учреждения Организации
Объединённых Наций, занимающегося вопросами образования, науки и культуры –
ЮНЕСКО (UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

3

Stein Emil Vollset Emily Goren Chun-Wei Yuan Jackie Cao Amanda E Smith Thomas Hsiao
Catherine Bisignano Gulrez S Azhar Emma Castro Julian Chalek Andrew J Dolgert Tahvi Frank Kai
Fukutaki Simon I Hay Rafael Lozano Ali H Mokdad Vishnu Nandakumar Maxwell Pierce Martin
Pletcher Toshana Robalik Krista M Steuben Han Yong Wunrow Bianca S Zlavog Christopher J L
Murray. Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from
2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study // Global Health Metrics.
Lancet 2020; Volum 396: P. 1285-1306. Published Online July 14, 2020 https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(20)30677-2
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Доклад назывался „Образование в интересах людей и планеты: ПОСТРОЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ“.
В этом исследовательском материале были приведены следующие данные (См.
табл.1)
Таблица 1
Прогноз численности населения планеты и в отдельных регионах [10]

2000
Во всем мире

6127

2015
7349

Изменения
в % с 2000
по 2015

Изменения
в % с 2015
по 2030

8501

20

16

2030

Низкий уровень дохода

426

639

924

50

45

Доход ниже среднего

2305

2916

3532

27

21

Доход выше среднего

2113

2390

2567

13

7

Высокий доход
Восточная и ЮгоВосточная Азия

1254

1373

1447

10

5

2001

2222

2352

11

6

Китай

1270

1376

1416

8

3

Индонезия

212

258

295

22

14

Южная Азия

1452

1823

2151

26

18

Индия

1053

1311

1528

25

17

Пакистан

138

189

245

37

30

Бангладеш
Европа
и Северная Америка

131

161

186

23

16

1041

1097

1131

5

3

США

283

322

356

14

11

Российская Федерация

146

143

139

-2

-3

К югу от Сахары

641

961

1306

50

36

Нигерия
Латинская Америка
и Карибский бассейн

123

182

263

48

45

522

629

716

20

14

Бразилия

176

208

229

18

10

Мексика
Северная Африка
и Западная Азия
Кавказ и Центральная
Азия

103

127

148

23

17

340

463

584

36

26

71

84

96

18

14

Океания

30

38

46

27

21

Согласно приведенных в таблице 1 данных к 2030 г. население нашей планеты
увеличится на 16 % по сравнению с показателем 2015 г. и составит 8,5 млрд. человек,
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при этом в азиатском регионе численность населения по прогнозу достигнет
4,5 млрд. человек или 52,9 % всего населения Земли.
Также существенно увеличится населения Африки с 961 млн. человек в 2015 г. до
1,3 млрд. человек к 2030 г. или на 36 %, и Латинской Америки с 629 млн. человек до
716 млн. человек соответственно, т.е. население в латиноамериканском регионе увеличится на 14 %, что также существенно выше, чем в Европейских странах и странах
Северной Америки, где прирост населения составит всего 3 %.
Приведенные выше данные о народонаселении свидетельствуют о росте потенциала глобального рынка образования по сравнению с 2015 г. на перспективу до 2030 г.
более чем на 16 % и в регионах Азии, Африки и Латинской Америки – более чем на
18-20 %.
В рамках проводимого исследования интересными являются данные прогноза
технологического развития стран до 2050 г., подготовленного компанией „Pricewaterhouse
Coopers“ (PwC). Компания представляет из себя развитую международную сеть
консалтингово-аудитрских компаний, входящую в так называемую „Большую четверку“. Бренд существует на протяжении более 160 лет.
Согласно прогноза предполагается, что в перспективе будет меняться научный и
технологический разрыв между отельными развивающимися странами и странами
или страной-технологическим лидером, что подтверждается и другими актуальными
исследованиями на эту тему.4 В прогнозном отчете „PricewaterhouseCoopers“ в качестве такого единого високо технологического лидера рассматриваются США.
Одной из важнейших характеристик, влияющих на изменение технологического
разрыва является инвестирование, в том числе в физический и человеческий капитал,
при этом учитываются и другие немаловажные факторы, такие как политическая стабильность, открытость для торговли и иностранных инвестиций, отношение к законодательству и предпринимательству, устойчивость финансовой системы. Это должно в долгосрочной перспективе привести к сокращению технологического разрыва
между развивающимися странами и США. Согласно приведенного прогноза темпы
технологического разрыва в долгосрочной перспективе для быстроразвивающихся
экономик в том числе Индии, Индонезии и Бразилии, составят 1-2 процентных
пункта в год в части производительности труда [13].
Выше приведенные данные прогноза сокращения технологического разрыва, основанного на сокращении разрыва в производительности труда, свидетельствуют о
том, что будут увеличиваться инвестиций (государственных, частных организаций и
отдельных домохозяйств) в образование в тех странах, которые являются „догоняющими“ и в которых, как мы видим на основе приведенной ранее информации, будет
наблюдаться наиболее бурный рост населения.
В отношении прогнозных показателей в части среднего класса, выводы основываются на современных исследованиях, которые показывают, что, по сделанным
прогнозам, к 2030 г. количество представителей среднего класса во всем мире возрастет на 80% по сравнению с текущими показателями. 90% прироста населения, принадлежащего к среднему классу, будет приходится в основном на азиатские страны.
При этом ожидается, что около 40% мирового потребления услуг образования придется на Китай (около 22%) и Индию (около 17%) [8].
4

Xin Li Qianqian Xie Tugrul Daim Lucheng Huang. Forecasting technology trend
susingtextminingofthegapsbetweenscienceand technology: The case of perovskite solar cell technology. //
Technological Forecasting and Social Change23 January 2019. Forecasting & Social Change. Vol.
146 (2019) 432-449.
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Стремление представителей среднего класса из азиатских стран получить хорошее образование в перспективных областях экономики, как тенденцию, подтверждают и абсолютные статистические показатели. В 2019 г. тремя основными странами,
из которых студенты чаще других приезжали учиться в США, были страны Азии:
Китай – 369 548 чел., Индия – 202 014 чел. и Южная Корея – 52 250 чел. [11]
Увеличение среднего класса в бедных регионах мира, какими являются страны
Азии, Африки и Латинской Америки, позволяет сделать вывод о росте платежеспособного и человеческого потенциала рынков образования, ориентированных на новейшие сферы глобальной экономики и экономик отдельных стран.
Справедливости ради хотелось бы отметить, что исследование ЮНЕСКО, на которое мы уже ссылались в настоящей статье, дополнительного анализа в части изменения структуры населения по всему миру. В частности, процент прироста населения
с незначительным превышением среднестатистического дохода с 2015 г. по 2030 г.
возрастет на 7 %, а со значительным превышением среднего уровня дохода всего на 5 %.
При этом доля населения со значительно меньшим доходом, чем средний уровень,
возрастет на 45 %, а с незначительно более низким – на 21 % [10]. При этом прогностическое исследование Международного валютного фонда, в краткосрочной перспективе
показывет снижение доходов населения во всем мире, что в конечном итоге приведет к
снижению возможности финансировать получение качественного образования.
По прогнозам МВФ, к концу 2022 г. доход на душу населения в развивающихся
странах по сравнению с докризисными ожиданиями сократится на 22%. Об этом говорится в блоге директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
К. Георгиева отмечает: – „Мы ожидаем, что к концу 2022 г. общий доход на душу
населения в развитых странах будет ниже на 13% по сравнению с докризисными
ожиданиями, в бедных странах будет ниже на 18%, на формирующихся рынках и в
развивающихся странах – за исключением Китая, где ожидается сокращение на 22%“ [3].
В виду выше сказанного показательными являются данные исследовательских
агентств „EdTech Global“, „Global Market Insights“, „Education International“ в части
рынка онлайн-образования – мировой рынок онлайн-образования достигнет в 2023 г.
282 млрд. долл. [1] (рис 1). Среднегодовой темп роста мирового рынка онлайн-образования может составлять 7-10%.

Рисунок 1
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Прогноз развития рынка мирового онлайн-образования, объем продаж,
млрд. долл.
Развитие мирового рынка онлайн образование будет обеспечиваться еще и тем,
что само образование, особенно высшее, в значительной степени само по себе превращается в самостоятельную сферу экономики, производящую ценности с высокой
стоимостью.5
Прогнозируется, что к 2030 г. на рынке онлайн-образования на долю высшего образования будет приходиться 25% выручки, т.е. это как раз те виды образования, которые в основном обеспечат кадрами новейшие сферы мировой экономики, 55% будет занимать школьное образование, корпоративное образование займет 6% рынка,
остальные 16% придутся на дошкольное образование и образование в течение жизни.
Крупнейшими точками онлайн-образования в настоящее время являются англоамериканские и китайские образовательные центры:
 Пекин;
 Районы залива Сан-Франциско;
 Нью-Йорк;
 Бостон;
 Лондон; и
 Шанхай.
Наиболее крупным рынком онлайн-образования в настоящее время являются и
будут, по имеющимся прогнозам, оставаться до 2030 г. США. Сегодня на это рынок
приходится порядка 40% рынка образования. При этом североамериканский рынок
онлайн-образования по мнению многих исследователей еще не достиг насыщения.
Кроме того, на этом рынке компаниями онлайн образования применяются такие стратегические бизнес-модели, которые обеспечивают этим компаниям высокую интегральную стратегическую эффективность и устойчивость ведения бизнеса [5].
По данным Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей и
Агентства инноваций Москвы, активный рост китайского рынка начался в 2014 г., но
уже в 2019 г. на компании из Китая приходилось более 40% от общего объёма всех
крупнейших венчурных инвестиций в мировой рынок онлайн-образования. В сентябре 2019 г. среди компаний онлайн-образования с самой высокой капитализацией 80%
были китайского происхождения [4]. Привлекательными сегментами китайского
рынка онлайн-образования являются онлайн-репетиторство для школьников, изучение английского языка, подготовка к экзаменам, помощь в выполнении домашних заданий, онлайн-перевод с китайского на английский, курсы ведущих экспертов рынка,
платформы для раннего развития детей, внеклассное обучение, курсы массового онлайн-образования от ведущих университетов мира, курсы для развития цифровых
компетенций.
Исследования показывают, что наиболее привлекательными являются проекты
онлайн-образования с использованием искусственного интеллекта. При этом именно
образовательные компании являются лидерами рынка, а не поставщики интернет-услуг.

5

Robertson S. L. Colonising the future: Mega-trade deals, education servicesand global higher
education markets // Futures. Vol. 94 (2017). P. 24–33
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Большая часть услуг онлайн-образования относится к четырем ключевым сегментам:
 обучающие сервисы и платформы различных типов;
 игры и игроки;
 обеспечивающие доставку контента и управление образовательной средой;
 создание инструментов онлайн-обучения;
 инновационные методики и образовательные технологии в педагогике.
При этом точками роста мирового рынка онлайн-обучения являются:
- мобильное обучение;
- микрообучение;
- корпоративное образование.
Российский рынок онлайн-образования по итогам 2019 г. составил 38,5 млрд руб.
[1]. К 2023 г. прогноз продаж на рынке предполагает рост объемов выручки до 60
млрд. руб. Таким образом среднегодовой темп прироста российского рынка онлайнобразования составляет согласно прогноза 55 %.
Основными тенденциями и особенностями на российском рынке онлайн-образования являются:
 сформированная инфраструктура рынка и его финансовые системы [15, См.
Койшибеков, К. с. 139-151] (крупные игроки открывают центры обучения,
возникли новые типы посредников и сервисных структур);
 сформированный спрос на специалистов рынка онлайн-образования;
 увеличивающееся число онлайн-школ образования созданных на базе специализированных платформ и акселераторов;
 лидерство на рынке принадлежит специализированным компаниям, а не IT
гигантам или компаниям со смежных рынков.
Исследования также показали, что уже сейчас на рынок труда в области новейших профессий в формируемых областях экономики выходят представители поколения Z. Сегодня по всему миру их насчитывается чуть более 74 миллионов человек. Люди, получившие название „поколение Z“, родились между 1995 и 2012 годами. Их называют „iGen“, что означает „поколение Интернета“. Интернет стал и всегда будет оставаться частью их жизни.6 Они знают и используют в основном сотовые
телефоны smart (умные), они также широко используют домашние и школьные персональные или портативные компьютеры.
Первые из когорты поколения Z начали заканчивать среднюю школу в 2013 г. и
колледжи в 2017 г. К когнитивным психологическим особенностям этого поколения
относят органическую необходимость использования гаджетов, что, по мнению специалистов-психологов, способствует возвращению способа мышления к дотекстовому периоду или даже пралогическому мышлению.7
Представители поколения Z под воздействием привычки работать с интернетом
приобретают или уже приобрели устойчивые изменения в мозге, определяющие
процессы памяти, концентрации внимания, и социального взаимодействия.8 При этом
6

Gabrielova K., Buchko A.A. Here comes Generation Z: Millennials as managers. Business
Horizons. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.013
7
Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический
проект, 2018.с. 443.
8
Firth J., Torous J., Stubbs B., Josh A.F., Genevieve Z. Steiner,, Lee Smith, Mario Alvarez-Jimenez,
Gleeson J., Vancampfort D., Armitage Ch.J., Sarris J. The „online brain”: how the Internet may be
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исследования показывают, что те кто регулярно пользуется медиамультизадачностью, в том числе молодые людипокаления Z, на практике могут значительно хуже
решать разнообразные познавательные задачи9 и без интернета они уже не могут
обходиться. Объяснение этому некоторые исследователи (в частности сибирские ученые) находят в том числе и в том, что в отличии от предыдущих поколений, представители поколения Z не испытывают большого оптимизма в отношении своих перспектив. Уровень тревожности молодых людей приближается к показателям молодежи эпохи перестройки. Почти 20 % опрошенных молодых людей испытывают неуверенность и даже страх перед будущим.10 Поэтому нахождение в интернете, использование соцсетей способствует снижению чувства одиночества и формированию
чувства общности.11
Кроме того, результаты некоторых исследований ясно показывают, что традиционные методы обучения просто не подходят для обучения представителей поколения Z, которые предпочитают использовать современные технологии для обучения
поскольку современные средства обучения позволяют им проводить обучение в подходящем для них темпе с помощью различных стимулирующих познавательную
деятельность средств, таких как игры, мобильные приложения, видео или даже подкасты. Такие действия важны для них поскольку ученики и студенты поколения Z
(как мы отмечали ранее) обладают меньшей продолжительностью внимания, они
нетерпеливы, одновременно потребляют разноплановую информацию из различных
источников, предпочитая цифровые медиа традиционным медиа и испытывают постоянную потребность получать новые, разные типы информации.12
Для прогноза мирового и локальных рынков образования для подготовки кадров
в новых формируемых сферах экономики с учетом имеющейся прогнозной, надежной (подготовленной солидными организациями, имеющими устойчивую, положительную репутацию) информации могут использоваться следующие, разработанные
нами модели:
MPn = (Popn × Р1) × (Shn × Р2) × (РRn × Р3)
MPn ≥ (СРn × Р4) × (Popn × Р1) × (Shn × Р2)
или
MPn = (Pop1 × Р1) × (Sh1 × Р2) × (GRn ×Р5)n × (РRn × Р3)
MPn ≥ (СРn × Р4) × (Pop1 × Р1) × (Sh1 × Р2) × (GRn ×Р5)

changing
our
cognition.
World
Psychiatry.2019.
#
18
(2).
P.
1919.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31059635/
9
Uncapher M.R., Wagner A.D. Minds and brains of media multitaskers: current findings and future
derections. Proc Natl Acad Sci2018; 115:9889. P. 96.
10
Лисаускене М.В. Молодые сибиряки: жизненные ценности и модели поведения поколения Z
(опыт исследования молодежи Иркутской области в 1991, 2013, 2018 г.г.) // Siberian Socium.2019.
Т.3 № 1. С. 46-60.
11
Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: A macro theory of human motivation,
development and health // Canadian Psychology.2008. Vol/49 P.182 – 185.
12
Szymkowiak A., Melovic B., Dabic M., Jeganathan K., SinghKundi G. Information technology and
Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people.//
Technology in Society29 March 2021. Vol. 65 (2021) 101565. P. 1-10.
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Где,
MPn – потенциал рынка в n-ом году;
Popn – среднегодовое население планеты/региона в n-ом году;
Shn – доля платежеспособного населения/средний класс в среднегодовом населении в n-ом году;
РRn – приемлемая цена онлайн образования на одного человека в n-ом году;
GR – коэффициент увеличения числа занятых в новейших сферах экономики от
года к году для сокращения технологического отставания от технологически высокоразвитых стран в n-ом году;
СРn – себестоимость онлайн образования в n-ом году;
Р1 – вероятность реализации прогноза в части среднегодового население планеты/
региона в n-ом году;
Р2 – вероятность реализации прогноза в части доли платежеспособного населения/среднего класса в среднегодовом населении в n-ом году;
Р3 – вероятность реализации прогноза в части цены онлайн образования на одного человека в n-ом году;
Р4 – вероятность реализации прогноза в части себестоимости онлайн образования на одного человека в n-ом году;
Р5 – вероятность реализации прогноза в части увеличения числа занятых в новейших сферах экономики от года к году для сокращения технологического отставания от технологически высокоразвитых стран в периоде.
Выводы
Первый, Разработанные модели используют имеющуюся прогнозную информацию, позволяют определять потенциал глобального и региональных рынков образования.
Второй, Модели были апробированы на основе метода аппроксимации российскими компаниями, оказывающими образовательные услуги и IT компаниями, показав на ретроспективной шкале достаточно точные результаты, подтвержденные практикой работы этих компаний.
В третьих, Из сказанного выше можно сделать итоговый вывод, что в недалеком
будущем именно онлайн образование станет основной формой образования для новых поколений и специалистов новых формирующихся сфер экономики.
Библиография
1.
2.
3.

4.

Исследование российского рынка онлайн-образования. Edmarket. Digital. 2020. Режим доступа: http://research.edmarket.ru/ (27.03.2021. 15:15)
Корчагин Ю. А. Современная экономика России /Корчагин Ю.А.//Ростов-наДону.: Феникс. - 2008. - 554 с.
МВФ ухудшил прогноз по доходам на душу населения из-за коронавируса. Режим
доступа:
https://finance.rambler.ru/markets/45882037/?utm_content=finance_media&utm_med
ium=read_more&utm_source=copylink (07.04.2021. 12:50)
Обзор венчурного рынка Китая и ключевые тенденции. Русско-азиатский союз
промышленников
и
предпринимателей.
2019.
Режим
доступа:
63

Годишник на БСУ

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

том XLIV, 2021

https://raspp.ru/business_news/obzor-venchurnogo-rynka-kitaya-i-klyuchevyetendentsii/ (18.03.2021. 09:25)
Смирнов В.В. Стратегические бизнес-модели и интегральная стратегическая
эффективность // Биржа интеллектуальной собственности. - 2016. - Т. 15, - № 4. С. 27-40.
Стратегия научно-технологического развития РФ. Утверждена Указом
Президента РФ от 01.12.2016 № 642. Сайт Министерства экономического
развития
РФ.
Режим
доступа:
https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_stra
tegicheskogo_planirovaniya/ (13.04.2021. 10:03)
Шухман А.Е., Белоновская И.Д., Цветкова К.Е. Модель непрерывной многоуровневой подготовки специалистов для инновационных отраслей экономики. //
Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - № 2 (121). - С.
390-395.
Drabble S., Ratzmann N., Hoorens S., Khodyakov D., Yaqub O. The rise of a global
middle class. Global societal trends to 2030. Published by the RAND Corporation,
Santa Monica, Calif., and Cambridge, UK. – 2015. – c. 64. - Режим доступа:
file:///C:/Users/UKLibrary/Downloads/RAND_RR920z6.pdf (11.04.2021. 09:25)
Drucker P.F. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society /
Drucker P.F// New York: Harper & Row. - 1969. - 424 p.
Education for people and planet: creating sustainable futures for all, Global education
monitoring report. UNESCO. - 2016. - 21 с., с. 595. - Режим доступа:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245752 (09.04.2021. 19:21)
Educationdata.org
(Internet
source)
URL:
Режим
доступа:
https://educationdata.org/international-student-enrollmentstatistics#:~:text=International%20Student%20Enrollment%20Statistics&text=In%20
2019%2C%20the%20total%20number,a%20%2D1.3%25%20decrease%20from%202
018 (12.04.2021. 11:45)
Employment and Growth in the Knowledge-based Economy. Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD). Publication Date: 05-Apr-1996. –
Режим доступа: http://ebiz.turpin-distribution.com/products/175434-employmentand-growth-in-the-knowledge-based-economy.aspx (15.04.2021. 15:47)
The Long View How will the global economic order change by 2050? The World in
2050. PricewaterhouseCoopers. A.1.4. Technological progress. February 2017. P. 6566. - 72 P. - Режим доступа: https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-theworld-in-2050-full-report-feb-2017.pdf (07.04.2021. 15:45)
Петев, Б. Финансовата система и функционирането на пране на пари и
финансиране на тероризма, сп. Политика и сигурност, бр. 4, ИК ВУСИ,
Пловдив, 2020, с. 35-46
Койшибеков, К. (2019) Сценарии при изпитване на финансови системи. Свързаност и регионално партньорство. Печатница „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово.
ISSN: 1313-8758
Койшибеков, К. (2019) Изследване на въздействията на стрес-тестовете в Европейския съюз. Годишник на Бургаски свободен университет. Том XL.
Печатница „ЕКС-ПРЕС“ ООД - Габрово, ISSN:1311-221 X

64

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

КВАЛИФИКАЦИОННИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
НА ПАЗАРА НА ТРУДА
проф. д-р Мария Нейчева
Бургаски свободен университет

QUALIFICAITON MISMATCH IN THE LABOR MARKET
Mariya Neycheva, PhD, Professor of Economics
Burgas Free University
Abstract: A negative tendency being observed in today’s labor market is the widening
mismatch between employees’ qualification and the requirements of one’s job. Over the
period 2000-2019 overeducation in the EU has been increasing by more than 40 %. With
regard to that the current study presents the indicators used to measure the degree of
mismatch, its underlining factors of mismatch as well as some recent tendencies in the EU.
For the purposes of this a research grant at the Free University of Brussels was performed
in the frames of the project „Economic Education in Bulgaria 2030“ financed by the
OPNOIR. It is based also on results from the IRISI project of FNI.
Keywords: qualification mismatch, overeducation, labor market.
Въведение
В последните десетилетия се активизират изследванията, разграничаващи количеството от качеството на човешкия капитал, като се диференцира тяхното влияние
върху нивото и темпа на промяна на съвкупната активност. Тези различия намират
израз и на пазара на труда чрез разминаванията между търсеното и предлагано образование, умения, квалификация, професионален опит. Това обуславя нарастващия интерес към темата за т.нар. „квалификационни несъответствия“ (qualification mismatch).
Настоящата студия е в резултат на работата на автора по изследователския му грант в
Свободния университет на Брюксел, финансирана по проект „Икономическото образование в България 2030“ по ОП „НОИР“. Тя се базира и на резултати от проект
„ИРИСИ“ по ФНИ.
Несъответствията на пазара на труда обозначават различията между притежаваната от индивида квалификация в широк смисъл и изискваната квалификация за работата, изпълняваната от него. Квалификационните (образователни) несъответствия
биват хоризонтални (horizontal/field-of-study mismatch) и вертикални (vertical mismatch)
[1]. Първите се отнасят до придобитата сфера на образование. Например, завършил
бакалавърска програма по финанси, работещ като специалист по информационни
технологии. Вторите предполагат разлика в степента на образование. За свръхобразованост (overeducation) говорим, когато индивидът притежава по-висока от минималната изисквана образователна степен за конкретното работно място. Обратно, при
„недостатъчна“ образованост (undereducation) придобитата квалификация е по-ниска
от необходимата. Такъв би бил случаят, ако човек със средно образование работи ка-
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то мениджър, за което се изисква поне бакалавърска степен1. Във фокуса на това изложение стоят вертикалните квалификационни несъответствия. Според оценките на
ОИСР [2] около една-трета от работната сила в развитите страни търпи квалификационни несъответствия, като вертикалните преобладават. Това е валидно и за повечето
европейски икономики [3]. Също така, наличието на публично достъпни бази данни
за по-дълъг период от време правят възможно да бъдат подлагани на емпирични проверки.
Фактори за квалификационните несъответствия
Като резултат от съществуващи неравновесия на пазара на труда квалификационните несъответствията се оформят под въздействие на фактори от страна на търсенето и/или на предлагането на дадена образователна степен (квалификация), като основните са систематизирани в таблица 1. Както се вижда, разширяващият се достъп
до образование в световен мащаб и включване на по-високи образователни степени в
задължителното образование се посочва като основна причина. При равни други условия това води до нарастващото предлагане на квалифицирана работна сила в сравнение с търсенето.
В тази връзка съществена е ролята на дигитализацията. От една страна тя поставя
изисквания за по-висока образованост с цел формиране на актуални знания и умения
за работа с новите технологии в бизнеса и икономиката. Едновременно с това, информационно-комуникационните технологии дават възможност за гъвкави форми на
обучение.
Споделя се виждането, че дипломираните по икономика, право, изкуства и хуманитарни науки са изложени на по-висок риск от свръхобразованост [4]. Това важи и
за по-младите хора, както и жените, като може да се обясни със сравнително по-високото образователно равнище, по-голямата вероятност за изпълняване на временна работа и специфичните работни места2.
Вертикалните квалификационни несъответствия са дългосрочен проблем [5],
като една от причините е ускореното напускане на работната сила на възрастното население с ниска степен на образованост и навлизане на млади хора с по-висока квалификация. Трябва да се спомене и качеството на полученото образование. Дефицитът
на знания и умения, асоциирани с дадена образователна степен, е предпоставка за нарастване на свръхобразоваността. Разликата между предполагаеми знания, умения,
квалификация и реално придобити такива от индивида зависи, от една страна, от качеството на националните образователни системи, а от друга – от персонални характеристики, разбирания и поведение като мотиви за учене, стремеж към изява и др.
По отношение на институционалните особености се оказва, че в средното образование завършилите програми със специализирана професионална (vocational) ориентация имат по-ниска степен на несъответствия в кратък период в сравнение с дипломираните в програми с обща (general) насоченост [6]. Нещо повече, при започване на
кариерата по-ефективни се оказват програмите, съчетаващи специфична ориентация
с обучение в работни условия. В дълъг период, обаче, тези предимства изчезват с
„амортизацията“ на придобитите знания и умения. Качеството на институционалните
1

В това изложение терминът „недостатъчна образованост“ (undereducation) се използва в
относителен смисъл предвид изискванията на конкретен вид заетост. В този контекст дори
специалист, завършил магистратура, би се квалифицирал като „недостатъчно образован“, ако
за работното му място се изисква докторска степен.
2
OECD (2017), цит. съч.
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и научни изследвания е в отрицателна корелация с вероятността за свръхобразованост при мъжете и жените [7].
Таблица 1. Фактори за квалификационните несъответствия

Нарастването на работната сила при равни други условия е също предпоставка за
повишаване на несъответствията [8]. Проучена е и ролята на имиграцията. Първата и
втората генерация имигранти се сблъскват по-често с квалификационни несъответствия, предимно свръхобразованост. Намаляването ù при по-късните поколения и подълъг престой в приемащата страна се обяснява с възможностите и предпочитанията
към безработица, имиграционната политика на страната, както и приспособяване към
изискванията на трудовия пазар с избор на конкретен вид образование. Трябва да се
отбележи и качеството на образованието в изпращащата страна като сравнително подоброто е предпоставка за започване на работа, изискваща по-високо от придобитото
образование. Социалната политика детерминира предпочитанията на индивида към
безработица или заетост на позиция под придобитото образование. В страни с пощедри компенсации за безработица се наблюдават и по-ниски нива на разминавания3.
3
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Втората група, изброени в таблица 1 фактори, се отнасят до търсенето на труд.
Като ключова се отбелязва тенденцията за поляризация на работните места, наблюдавана в развитите страни след 80-те години на миналия век [9]. Това означава, че намалява делът на заетостите, изискващи средно равнище на уменията (medium-level
jobs), за сметка на работните места, предполагащи използване на когнитивни умения
(high-level jobs) и висококвалифициран труд или умения, предполагащи ръчно изпълнявани задачи (low-level jobs). Причината е в намаляващото търсене на труд за изпълнение на рутинни задачи със систематично повтарящи се операции (codified jobs).
Поради това в американската, европейските и други напреднали икономики се наблюдава тенденция за „изместване“ на работната сила надолу по стълбицата на заетостите към тези, изискващи умения на по-ниско равнище, което увеличава нивата на
свръхобразованост при човешкия капитал4.
Технологичните промени и дигитализацията, водещи до заместване на рутинни
задачи, изпълнявани от човешкия фактор, със задачи, реализирани от компютри и
други технологии – т.нар. „хипотеза за рутинизацията“ (routinization hypothesis) – се
посочва като главна причина за поляризацията5. За напредналите страни се споделя
мнението, че и аутсорсингът на рутинни задачи към страни с по-евтина работна ръка
ускорява тази тенденция [10]. Все пак, трябва да се има предвид, че разминаванията
между търсене и предлагана квалификация могат да се материализират и като нарастване на безработицата и по-конкретно на нейния структурен компонент.
При работните места, изискващи високи умения, се наблюдават по-малки несъответствия, тъй като нарастващото предлагане на образована работна сила се балансира
от нарастващото търсене на тези умения. Аналогично, при заетостите, изискващи
умения на средно или базово ниво, е налице свръхобразованост, защото в този случай
повишеното предлагане на образован трудов ресурс изостава спрямо търсенето на такива с по-ниски умения [11].
Според изследователи на икономическия растеж нивото на технологично развитие на икономиката и „разстоянието до границата“ (distance-to-frontier) определят
вида му, като се разграничават „имитации“ от „иновации“. В напредналите страни
висшето образование е предпоставка за увеличаване на иновационния капацитет, докато по-слабо развитите икономики по-скоро възприемат водещите технологии от лидерите. В този смисъл, ако разпределението на дипломираните по образователни степени и специалности не е съобразено с профила на икономиката, това би довело до
задълбочаващи се несъответствия поне в кратък период от време.
Етапът от бизнес цикъла също влияе върху размера на образователните несъответствия. Във времена на рецесия се очаква ръст на свръхобразоваността, тъй като
при ограничените работни места по-образованите биват предпочитани. Аналогично,
противоположната тенденция е характерна за етапа на експанзия и особено пика на
стопанската активност. Високият дял на заетостта с временен характер задълбочава
несъответствията, доколкото е свързан със занижена избирателност по отношение
както на търсена квалификация от страна на работодателите, така и на търсени работ4

Това е в сила, когато степента на несъответствия се измерва на базата на фиксирана матрица
(карта), като на всеки вид заетост съответства определена минимална степен на образованост.
Основен недостатък тук, обаче, е че поради статичния си характер, този подход не отчита напълно промяната в изискванията към квалификацията на работника, мотивирана от използването на нови методи на производство, например. В този смисъл, степента на свръхобразованост би могла да бъде надценена.
5
Goos, Manning, Salomons (2009), цит. съч.
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ни места от страна на работещите. Работата без договори значително увеличава риска
от несъответствия, докато постоянното работно място и дългосрочността на договора
действат в обратна посока. Строгите ограничения за уволнение на работещите на
постоянен договор затрудняват фирмите в стремежа им да адаптират структурата на
заетостта, така че да отговоря адекватно на разминаванията между търсене и предлагане на умения [12]. Поради тази причина, ако за дадено работно място се е изисквала по-ниска квалификация в миналото, при новите повишени изисквания към образоваността на работещите недообразоваността може да се повиши поради законодателни затруднения да бъдат освободени вече наетите.
Размерът на трудовия пазар е фактор, действащ от страна и на търсенето, и на
предлагането на човешки капитал. В по-големите градове, например, рискът от повисока от необходимата образованост намалява в сравнение с по-малките населени
места, тъй като намирането на съответствие между търсена и предлагана квалификация е улеснено от по-големите възможности. В условия на пазари с несъвършена
конкуренция работодателите имат възможност да прилагат дискриминационни практики по отношение на наемането и заплащането на работниците. Посочва се, че, особено в кризисни времена, те предпочитат индивиди с по-висока от минималната квалификация, което е предпоставка за ръст на свръхобразоваността.
Анализът показва, че образователният профил на населението и особеностите на
образователната система са сред основните фактори за квалификационните несъответствия, като се очаква те да бъдат дългосрочно явление на пазара на труда и следователно да влияят върху икономическата активност.
Механизми на влияние на квалификационните несъответствия върху
съвкупната активност
Съвременните научни изследвания за квалификационните несъответствия разглеждат предимно тенденциите и обуславящите фактори като например при Beaudry,
Green и Sand [13], Kupets [14], Erdsiek [15], Verhaest и др.6. Друга популярна тема е
влиянието им върху нивото на или диференциацията в заплащането (Budria и MoroEgido [16], Autor и Dorn7), както и заетостта [17]. Verhaest и Omey [18] и McGowan и
Andrews [19] дискутират ефекта върху производителността на труда. Единици са разработките относно връзката между насъответствията „образование – работа“ и съвкупната стопанска активност. Поради това този параграф цели да систематизира основните канали и механизми на влияние на квалификационните несъответствия върху
съвкупната активност чрез анализ на изследвания, които проучват връзката между
несъответствията и факторите за съвкупния продукт и растежа като производителност, иновации, заетост и безработица.
Най-прекият канал от страна на съвкупното предлагане е чрез зависимостта
между квалификационните несъответствия и производителността на труда. Според
теорията за човешкия капитал нарастващото образователно равнище води до по-висока производителност, тъй като индивидът придобива нови и развива знанията и
уменията си. При съвършеноконкурентни пазари реалната работна заплата се изравнява с пределния продукт на труда. При равни други условия свръхобразованите се
очаква да печелят повече в сравнение с тези, които са заети в съответствие с образованието си като сигнал за тяхната по-висока продуктивност. Обратните зависимости
6
7

Verhaest, Sellami, Ven der Velden (2017), цит. съч.
Autor, Dorn (2013), цит, съч.
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са в сила за недообразоваността. Тъй като производителността е положително корелирана със съвкупната активност, нарастването на нормата на свръхобразованост
сред активното население се очаква да води до по-висок растеж.
Трябва да се отбележи, че това обяснение има няколко недостатъка. Първо, то
предполага, че запасът от човешки капитал, в частност образованието, е основна детерминанта на производителността. И, второ, на пазарите има съвършена конкуренция, като по-високото/по-ниското заплащане означава по-висока/по-ниска продуктивност. В случай на пазарни провали, обаче, като пазарна сила, колективно договаряне, дискриминационни практики на работодателя, търсене на рента, по-високата
заплата на свръхобразованите не би била еквивалентна на по-висока производителност. Нещо повече, предвид теорията на Спенс по-високата образователна степен е
сигнал за по-висока квалификация, мотивираща работодателите да плащат повече на
университетските възпитаници без да се има предвид тяхната продуктивност [20].
Всичко това може да доведе до грешни заключение относно влиянието на квалификационните несъответствия върху производителността и оттам – растежа.
Сред изследванията, които доказват наличие на положителна зависимост между
свръхобразоваността и производителността, са тези на Van der Meer [21] и McGuiness
и Sloan [22]. Обратно на тях, Rumberger [23] изтъква, че годините на образование над
минималните изисквани за длъжността не водят до ръст в средния продукт на труда,
тъй като заетите не използват напълно уменията и възможностите, придобити през
тези допълнителни години на обучение. От своя страна, базирайки се на опита на
белгийски фирми Mahy и др.[24] извеждат, че прекият ефект на надобразоваността
зависи от различни фактори като делът на работните позиции, изискващи по-високи
умения, базираните на знание индустрии и степента на несигурност на икономическата среда.
Алтернативно обяснение за връзката между вертикалните квалификационни несъответствия и производителността, а от там – съвкупната активност може да бъде
дадено в светлината на теориите в сферата на организационното поведение, обвързващи несъответствията с удовлетворението от работата. Работниците с по-високо от
изискваното образование не биха били удовлетворени от настоящата си работа, което
се очаква да повлияе негативно производителността им. Също така, това би могло да
увеличи текучеството на кадрите и в следствие резултатите на фирмено равнище като
приходи, печалба, качество. При равни други условия, това означава по-ниска производителност и растеж. Но, от друга страна се отбелязва, че по-образованите притежават личностни характеристики като съзнателност [25] или отговорно отношение към
работата [26], което би могло да неутрализира гореспоменатия негативен ефект.
Освен в резултат на споменатите вътрешнофирмени ефекти съвкупната активност може да бъде повлияна и от преразпределителни ефекти на макрониво. В икономика, обхващаща фирми с различна производителност, наемането на свръхобразован
труд от нискоефективните производители не би позволило на конкурентите им да го
наемат. Резултатът от такова неефективно разпределение на труда би бил намаляване
на агрегатната производителност и по-малък потенциал за дългосрочен растеж.
Освен производителността друг канал е ефектът на квалификационните несъответствия върху заплащането и възвращаемостта от обучението [27], [28]. Извежда се
отрицателен ефект върху възнаграждението за хората, които притежават по-високо
образование от средното за работещите на същия вид заетост. Като цяло възвращаемостта от свръхобразование е положителна, но по-ниска от тази на заетите с изискваната образователна степен.
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Според популярния ORU модел (over-, required- and under-qualification) една допълнителна година на обучение над препоръчителната образователна степен води до
по-ниска премия в заплащането в сравнение с една допълнителна година обучение в
рамките на изискваната за дадената позиция образователна степен. Например, една
допълнителна година обучение във висшето образование на висшист, работещ на позиция, изискваща средно образование, му носи допълнително заплащане в размер на
½ до 2/3 от премията в заплащането, която носи всяка допълнителна година обучение
в средното образование на работник на същата работа със средно образование. Възвращаемостта от образованието на недообразованите е отрицателна. Всичко това навежда на извода, че по-високият размер на квалификационни несъответствия има послаб положителен или дори негативен ефект върху заплащането на труда, което се
отразява и на растежа на микро- и макро-равнище при равни други условия.
Намира се и връзка между квалификационните несъответствия, дългосрочната
безработица и растежа. В разработения модел с ендогенен тип растеж и постоянен
размер на работната сила Birk8 разграничава краткосрочно и дългосрочно безработни, като само те могат да заемат възникналите в резултат на новите технологии свободни работни места. В развитите страни иноватори с високи нива на капиталова интензивност безработицата има тенденция да нараства, тъй като се появява нужда от
нов тип заетости, изместващи вече остарелите – т.нар. „ефект на съзидателно разрушение“ (creative destruction effect). Работодателите предпочитат да наемат краткосрочно безработните, тъй като тяхната квалификация може да отговори по някакъв
начин на новите изисквания. При дългосрочно безработните амортизацията на човешкия капитал е значително по-голяма. В условия на ускорен технически прогрес
във водещите икономики нарастват и квалификационните несъответствия, и дългосрочната безработица. Това обяснява защо при тях се наблюдава едновременно повишение на дългосрочната безработица и на брутния национален доход на глава от населението. В този случай квалификационните несъответствия и по-конкретно недообразоваността са в положителна зависимост с темпа на растеж.
В страните имитатори тези нови методи и технологии са вече познати в момента
на въвеждането им, тъй като се внасят от лидерите. Поради това е възможно да е налице съответствие между търсени и предлагани умения и да не се реализира ефектът
на квалификационните несъответствия. Равновесието може да се характеризира с понижена безработица и нарастване на заетостта. Но, трябва да се добави, че това е възможно само ако чрез образование и обучение тези нови умения и компетенции са усвоени от работната сила в приемащата страна. Що се отнася до ролята на квалификационните несъответствия, моделът извежда по-скоро косвена положителна корелация
между тях и растежа чрез техническия прогрес. Той ги обуславя, но в същото време е
и фактор за растежа.
Наред с представените основни механизми трябва да бъде спомената и връзката
между несъответствията и технологичните промени и инвестициите. Недостигът на
умения намалява инвестициите и разходите за научно-изследователска и развойна
дейност. Поради това, предвид връзката между квалификацията и уменията, е логично да се заключи, че разминаването между притежаваната и очаквана квалификация
ще влияе негативно върху инвестиционната активност и иновациите. В същото време
нарастващото образователно равнище и свръхобразоваността в условия на качествено образование може да привлече инвестиции и да стимулира растежа.
8
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Подходи за измерване на квалификационните несъответствия
Методите за измерване наличието на разминавания между придобитото от даден
зает образование и изискваната за извършваната работа използват два основни източника на данни: публично-достъпни данни за разпределението на работната сила според степента на придобито образование и заеманите длъжности и целеви анкетни
проучвания. Първите са в основата на подхода, базиран на матрицата на съответствията, изведена чрез систематичен анализ на работните места и образованието на заетите. При втората група наличието на (не)съответствията се извежда чрез
(само)оценка на заетите, работодателите или експерти. Тук са представени предимствата и недостатъците на различните подходи и развива актуализиран динамичен подход към матрицата на съответствията.
Статична матрица на съответствията
Методът предполага сравнение между придобитата образователна степен на работника, като се използва най-често международната стандартна класификационна
система за образование (International Standard Classification of Education - ISCED) на
ЮНЕСКО, и изискваната образователна степен за даден вид заетост според международната система за класификация на заетостта (International Standard Classification
of Occupations – ISCO), използвана от ОИСР. Този подход се възприема поради обективността му и наличието за сравними бази данни за дълъг период от време. В изследването на работната сила за европейските страни, например, са налични времеви
редове от годишни данни от 2000 г. за заетите според образованието и заеманата
длъжност. В България в Националната класификация на професиите и длъжностите
за всяка от тях е определено минималното образователно и квалификационно ниво за
заемането ù.
Основният недостатък е предположението, че наличието на диплома за преминаването на дадена образователна степен гарантира усвояването на определени знания,
умения и компетенции. Това зависи от качеството на образователната система и персоналните характеристики. В този смисъл, някои хора могат да бъдат счетени за повисоко образовани, но всъщност да не са усвоили нужните умения, които образованието им предполага. Така те ще бъдат наемани на длъжности, отговарящи на пониско образование и ще се регистрират като свръхобразовани според този подход.
Друг недостатък е фиксираното съответствие между образователните степени и
видовете заетост за определен период9 от време. При ускорени промени в технологиите, организациите и цялостния начин на работа тази постоянна, макар и актуализирана през определени интервали от време, матрица може да не е адекватна и в
следствие да доведе до надценяване на свръхобразоваността и то предимно при найвисокообразованата работна сила. Това може да бъде преодоляно чрез възприемане
на динамична рамка на съответствията между образователните равнища (ISCED) и
заетостите (ISCO), отразяваща промените в изискванията към знанията и уменията.
Обяснение за нарастващите квалификационни несъответствия за хората с висше
образование може да бъде дадено с оглед на по-високите изисквания към квалификацията на работещите за някои от работните позиции, традиционно поставяни по-надолу в стълбицата на заетостите. Разширяващата се дигитализация на бизнес процесите е възможно да мотивира мениджърите да търсят хора с по-високо от минимално
изискваното образование според възприетия статичен подход, което създава предпоставки за адаптирането му.
9
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Както беше споменато по-горе, въпросът за търсенето на умения, респективно
образование, привлича интереса в съвременната литература относно пазара на труда.
Обръща се внимание на поляризацията по посока на работни места, изискващи или
висока квалификация и абстрактно знание, или ниска квалификация. Beaudry, Green и
Sand10 твърдят, че поради устойчивия спад на търсенето на когнитивни умения след
90-те в европейските икономики завършилите бакалавърска степен биват наемани за
изпълнение на задачи традиционно изпълнявани от хора с по-ниско образование, по
този начин измествайки последните още по-надолу по стълбицата на заетостите. Едновременно с това трябва да се отчете, че разширяващата се дигитализация на бизнеса и мотивираните от това иновации в производството поставят нови изисквания към
уменията и работните места, което предполага преосмисляне на картата на съответствията с отчитане на новите реалности и изисквания.
За да бъдат отразени тези тенденции, от висшистите, регистрирани като част от
вертикалните квалификационни несъответствия, могат да се извадят тези, работещите като спомагателен административен персонал. В същото време, висшистите, заетите в сферата на услуги за населението, търговия и охрана, е обосновано да се считат като свръхобразовани, независимо че в отделните страни техният дял се движи
средно между 30 и 45% за периода 2000-2016 г. Причината е, че те изпълняват преобладаващо нерутинни задачи, изискващи ръчен труд, поради което са по-слабо
засегнати от технологично базираните промени.
Таблица 2. Размер на несъответствията при работната сила със завършено
поне средно образование в ЕС (2000-2019)

10
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(Само)оценка на съответствията „образование – заетост“
Втората група методи, както беше посочено, се базира на субективна оценка на
образователните (не)съответствия. Такива се отчитат в случай на разминавания
между образованието и квалификацията, които работникът, неговият работодател
или експерт считат, че трябва да притежава за изпълнение на работата си, и реално
придобитите такива [29]. Тъй като предполага субективна оценка, този подход може
да се използва за оценка на несъответствията в уменията.
Основен недостатък тук е субективният характер на изследванията и липсата на
представителност на резултатите на национално ниво, ако се правят индивидуални
анкетни проучвания. За сравнително голям брой страни и времеви период може да се
използва Eвропейското социално изследване. То дава данни от 2002 г. на всеки две
години за голям обхват показатели с демографски, социален, икономически и политически характер включително степен на образование, години на обучение, работа.
Информацията се набира чрез интервюта лице в лице, като непрекъснато се разширява обхватът му. Предимство на анкетния метод е, че позволява да се оценят и хоризонталните квалификационни несъответствия.
Статистически подход
Статистическият подход за измерване на над-/под-образоваността се базира на
сравнение между притежаваната образователна степен от даден индивид и средното
равнище на образованост на работещите на сходни позиции. Източник на данните
могат да бъдат целеви анкетни проучвания или публично-достъпни данни. Превишаването на възприетата критериална оценка – медиана, мода, средна величина – означава свръхобразованост и обратно. Тук е преодолян споменатият недостатък на статичната матрица, тъй като съответствието между реална и изисквана квалификация
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се определя от пазара при предположение за липса на пазарни дефекти. Проблем
обаче са институционалните особености на образователната система в различните
икономики или в различни периоди от време в дадена страна, което затруднява сравнителните анализи. Ако училището не способства за придобиване на предполагаемите знания и умения, хората със средно образование в дадена страна, например, биха работили на по-ниски позиции от тези в друга страна. На практика първите би
трябвало да се числят към свръхобразованите, но това няма да бъде отчетено статистически и в тази икономика свръхобразоваността ще е подценена. Това може да се
избегне, ако се използват усреднени данни за групи страни, както в предложение
динамичен подход.
Наред с представените основни подходи са известни и други методи. Kонструира
се индекс на несъответствие на уменията (SMI – Skill Mismatch Index) на макроикономическо равнище11. Изчислява се като разлика между заетите с дадено равнище на
образование и безработните с това равнище. Вместо образователна степен се използва и сравнение между дохода на индивида и средният такъв за даден вид заетост.
Превишаването на първия над втория е признак за наличие на свръхобразованост.
Този индикатор би дал точна оценка, ако доходът е обвързан с равнището на образование и не отразява други характеристики като опит, продължителност на работа, пазарна сила на работодателя и др.
Заключение
Нарастващите квалификационни несъответствия са една от основните тенденции
на пазара на труда на развитите икономики в последните десетилетия. В изследванията те се свързват с неблагоприятни ефекти върху ефективността на държавните разходи за образование, диференциацията в доходите на населението, производителността и дори икономическия растеж. Тук са систематизирани основните фактори за
появата и задълбочаването им от страна на търсенето и предлагането на труд. Значима е ролята на технологичните промени, нарастващия достъп до образование, разпределението на работната сила по образователни степени и изискванията на икономиката. Познаването на тези фактори и проучване на силата на влиянието им в дадена
страна създава предпоставки за очертаване на конкретни мерки и политики с цел да
се намалят разминаванията между придобитото и изисквано образование на работещите. Емпирично проучване на тези фактори за нашата страна е една от насоките за
бъдещи изследвания по темата.
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ГЛОБАЛНИЯТ ПАКТ НА ООН ЗА БЕЗОПАСНА,
ОРГАНИЗИРАНА И ЗАКОННА МИГРАЦИЯ ОТ 2018 Г.
КОМЕНТАР НА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
И СПОРНИ ВЪПРОСИ
проф. д.н. Веселин Цанков1
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THE 2018 UN GLOBAL COMPACT ON SAFE, ORGANIZED
AND LEGAL MIGRATION. COMMENTARY
ON KEY POINTS AND ISSUES
Prof. Veselin Tsankov, D.Sc.
Burgas Free University
Резюме: В тази статия се разглеждат политическите и правни аспекти на Глобалният пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция от 2018 г., както
и коментар на основни положения и спорни въпроси.
Ключови думи: миграция; бежански статут; национална система за прием и интеграция на бежанци и имигранти.
Abstract: This article discusses the political and legal aspects of the Global Compact on
Safe, Organized and Legal Migration and commentary on key points and issues.
Key words: migration; refugee status; national system for reception and integration of
refugees and immigrants.
Увод
Мобилността и миграцията на хората е безспорен факт с редица особености и
нюанси. Така например приблизително 258 милиона са имигрантите в световен мащаб към 2018 г.2 Като дял от световното население броят на имигрантите се е увеличил от 2,8% през 2000 г. на 3,4% през 2017 г. Според данни на ВКБООН към края на
2020 г. от международна закрила са се нуждаели около 70 милиона души. През последните 20 години около 46 000 имигранти и бежанци са загинали в световен мащаб,
докато са търсели безопасен и достоен живот. Много деца имигранти са жертви на
насилие, малтретиране и експлоатация. Работниците имигранти често са изложени на
дискриминация, експлоатация и нарушения на правата на човека. Имигрантите често
са жертви на престъпления, но не рядко те също извършват такива. Съществено
1
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влияят глобализацията и конкретната ситуация в държавите по света. От около 2 години пандемията COVID-19 също оказва влияние на миграционните процеси.
Представяне на работата по създаване на този Глобален пакт
Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция, съкратено „Глобален пакт за миграцията“, е правно не обвързващ акт на ООН по въпросите на миграцията. Въпреки това той е акт със значими последици. По-конкретно има сериозна
цел, съдържа база от идеи и правила, към която с различни способи ООН насочва и
насърчава отделните държави да ги въвеждат в националните си правни системи.
Вдъхновен е от идеята, че миграцията може да бъде насочвана и регулирана с общи
усилия. Миграционните процеси са реалност, проблем и предизвикателство. Нито
една държава или съюзи от държави не могат да се справят успешно поотделно и
сами. Без доверие, координирани и последователни във времето усилия няма справяне с този проблем. Необходимо е споделяне на отговорност на основата на партньорство и сътрудничество между отделните държави, както и с държавите на произход
на имигранти и бежанци. Престъпни структури, които имат за предмет на дейност незаконен трафик на хора отчитат огромните печалби. Те доста по-бързо се организират в международен мащаб от отделните държави. Тази надпревара между доброто и
злото също е много сериозно предизвикателство.
Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция се основава на
целите и принципите, които са залегнали в Устава на ООН. Глобалните консултации
стартират през 2006, продължават с форумите на високо ниво през 2007 и през 2013 г.
Достигнатото единодушие намира израз в Декларацията от Ню Йорк от 2016 г. и
Приложенията към нея, приети от Общото събрание на ООН3. Върховния комисар за
бежанците на ООН, Международната организация по миграция, Европейският съюз и
държави-членки, както и много други правителствени и неправителствени институции участват в дискусиите, дебатите, разискванията относно смисъла и съдържанието
на пакта още от самото начало. Институциите на ЕС приемат, че пактът до голяма
степен съответства на европейските цели, докато позицията на държавите-членки е
различна. Ще се опитам да ги представя и да аргументирам своята гледна точка.
В Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН се сочи, че „планираните
и добре управлявани миграционни политики могат да допринесат за постигане на устойчиво развитие и приобщаващ растеж, както и за намаляване на неравенството в
държавите и между тях“. Приема се, че за да бъде запазен акцентът върху справянето
с различните първопричини за незаконната миграция и принудителното разселване
(конфликт, преследване, етническо прочистване, всеобщо насилие или други фактори
като крайна бедност, изменение на климата или природни бедствия) са необходими
координирани усилия и действия. Подчертава се, че консултациите и преговорите
трябва да бъдат прозрачни и приобщаващи като включват всички заинтересовани
страни, местните и регионалните органи и институции, и гражданското общество,
включително организации на имигранти и на бежанци. Следва да бъде разработен
механизъм за координация, за да се гарантира допълване и съгласуваност между двата пакта по хоризонтални въпроси. Подчертава се необходимостта от подобряване на
проследяването на изпълнението на двата глобални пакта в близко бъдеще, особено с
3

Вж. „Декларация за бежанците и имигрантите“, Приложение I към Декларацията, Всеобхватната рамка за реагиране на въпроса с бежанците, Приложение II към Декларацията, „Към
глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция“. Приети от Общото събрание на
ООН, 19.09.2016 г.
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оглед на техния незадължителен характер, с цел да се избегнат съществени различия
в подходите от държавите-членки на ООН.
В съответствие със своя статут, на заседанията, както и в работата на Общото
събрание на ООН, Европейският съюз участва като наблюдател. На 18 април 2018 г. е
приета Резолюция на Европейския парламент относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците
2018/2642(RSP)4; B8-0184/2018. Това е важен и основополагащ акт, който отразява
позицията на ЕС и затова ще го представя по-подробно. В началото има позоваване
на основни правни актове и документи по тези въпроси, като Устава на Организацията на обединените нации, Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и Протокола от 1967 г. за статута на бежанците, Всеобщата декларация за правата на човека и
актове на ООН в областта на правата на човека, Програмата за достоен труд на Международната организация на труда (МОТ) и по-специално Конвенция № 189 (от 2011 г.)
на МОТ относно достойния труд на домашните работници, Резолюция на Общото
събрание на ООН от 19 септември 2016 г., „Декларация от Ню Йорк за бежанците и
имигрантите“, Приложение I към Декларацията от Ню Йорк, Всеобхватната рамка за
реагиране на въпроса с бежанците, Приложение II към Декларацията от Ню Йорк,
„Към глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция“. Има позоваване
на „Доклада от 28 април 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно човешките права на имигрантите във връзка с програмата за улесняване на мобилността на
хората до 2035 г.“, на Позицията на ВКБООН от 17 май 2017 г., озаглавена „Към глобален пакт за бежанците: пътна карта“, на Доклада на генералния секретар на ООН
Антонио Гутериш от 11 януари 2018 г., озаглавен „Миграцията в полза на всички“, на
Резолюцията на Генералната асамблея на ООН, озаглавена „Да преобразим света“; на
Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.“, както и на редица други инициативи, документи и правни актове.
След това се сочи, че според член 13, параграф 2 от Всеобщата декларация за
правата на човека на ООН от 10.12.1948 г. „всеки човек има право да напусне всяка
страна, включително и своята, и да се връща в страната си“. Отчита се и факта, че
през 1999 г. Комитетът на ООН по правата на човека в своя Общ коментар № 273
(параграф 8) уточнява, че това право „не може да се подчинява на някаква специфична цел или на периода от време, който лицето реши да прекара извън страната“.
Европейският парламент отчита Приложение I към Декларацията от Ню Йорк –
„Всеобхватна рамка за реагиране на въпроса с бежанците“, основана върху принципа
на международното споделяне на отговорност и върху решимостта на държавите –
членки на ООН, за премахване на първопричините за насилственото разселване. В тази Всеобхватната рамка за реагиране на въпроса с бежанците са представени конкретни действия, насочени към облекчаване на натиска върху приемащите държави, с
цел подобряване на самостоятелността на бежанците, разширяване на достъпа до решения в трети държави и подкрепяне на условия в държавите на произход за безопасно и достойно завръщане. Тези идеи безспорно трябва да бъдат подкрепени, като
разумни и адекватни5.
4

Виж по-подробно Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно
бежанците (2018/2642(RSP).
5
Виж по-подробно Реч, произнесена от комисаря на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ
и управлението на кризи Христос Стилианидис от името на върховния представител на
Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник79
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В резултат от решението на САЩ за излизане от процеса на преговори се налага
необходимостта ЕС и държавите-членки на ЕС да имат по-водеща роля за да се
осигури приложението на стандартите за защита на правата на човека по отношение
на бежанци и имигранти. Европейският парламент подчертава, че основните международни договори в областта на правата на човека признават правата на всички хора,
включително на имигрантите и бежанците независимо от техния правен статут, и задължават държавите да ги защитават, включително основния принцип на забрана за
връщане на бежанците в държави, където могат да бъдат подложени на риск. По нататък се призовава да се обърне специално внимание на хората в уязвимо положение
и нуждаещи се от специална медицинска или психологическа подкрепа, включително в
резултат на физическо, подбудено от предразсъдъци, сексуално или основано на пола
насилие, или изтезания. Предлага се включване на конкретни мерки за преодоляване на
критичните състояния в резултат на обстоятелства в държавите на произход, на
транзитно преминаване и на приемане, както и при обратно връщане, реадмисия и т.н.
Коментар на основни положения в Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция и позиция по спорни въпроси
Миграционният договор е първото споразумение на международно ниво за миграцията през последните десетилетия. В основата е подобряване на всички форми на
сътрудничеството в областта на международната миграция, за да бъде тя законосъобразна, безопасна и сигурна. Държавите-членки на ЕС са направили компромиси с
държави от други региони в света, които имат различна политика и практика по въпросите на миграцията. Окончателният текст на Глобалния договор за миграцията съдържа много препоръки за действия, които целят подобряване на положението за
имигрантите, намаляване на нерегламентираната миграция, борба с трафика на хора,
по-добро управляване на контрола по границите и улесняване връщането и обратното
приемане, както и интеграцията в приемащите държави.
Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция е ориентиран
към хората и е основан на достиженията в сферата на правата на човека. Предвиждат
се дългосрочни, устойчиви и всеобхватни мерки въз основа на принципа на партньорство и засилено сътрудничество между отделните държави, както и с държавите
на произход, на транзитно преминаване и на приемащите държави6. Целите за устойчивото развитие предоставят рамка за обосноваване на връзката между миграцията и
развитието. Има ясни доказателства, които показват, че въпреки реалните предизвикателства, миграцията е полезна както за имигрантите, така и за приемащите общности и може да бъде двигател за икономически растеж.
Целта на Глобалния пакт е миграцията да се осъществява по безопасен и законен
начин. Той съдържа конкретни препоръки за действия, които предполагат държавите
да намалят незаконната миграция. Прилагането на Глобалния пакт за миграцията се
ръководи от десет принципа, сред които са универсалният характер на правата на човека, националният суверенитет, както и правно необвързващият характер на документа. Глобалният пакт за миграцията е рамков документ. Той обосновава механизъм
за сътрудничество, като отчита международните договори и принципите на нациопредседател на Европейската комисия по време на разискванията в Европейския парламент
относно Глобалния пакт за миграцията на 13 ноември 2018 г.
6
Виж по-подробно: The 2018 UN Global Compact on Safe, Organized and Legal Migration в сайта
на ООН, както и Какво представлява Глобалния пакт за безопасна, организирани и законна
миграция? Информационен документ на ЕК, 14 ноември 2018 г., Брюксел.
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налния суверенитет. В него са посочени 23 цели, които да служат като отправни точки за държавите при провеждането на национални политики в областта на миграцията. Основните от тях са:
- Ориентиран към интересите на хората;
- Международно сътрудничество;
- Отчитане на националния суверенитет;
- Върховенство на правото и спазване на законовите процедури;
- Връзка с Програмата за устойчиво развитие на ООН;
- Защитата на човешките права, включително правата на жените и момичетата
и на тяхното пълно, равноправно и значимо участие в намирането на решения;
- Предотвратяване и реакция на всяко сексуално и сексистко насилие;
- Подкрепа за държавите, които спасяват, посрещат и настаняват голям брой
бежанци и имигранти;
- Усилия да се прекрати задържането на деца с цел определяне на техния миграционен статут;
- Осъждане на ксенофобията против бежанците и имигрантите и подкрепа за
световна кампания против нея;
- Укрепване на положителния принос на бежанците и имигрантите в икономическото и социалното развитие на държавите, които са ги приели;
- Домове за всички бежанци, които Върховният комисариат на ООН е идентифицирал като нуждаещи се от настаняване;
- Укрепване на глобалното управление на миграцията чрез включване на Международната организация за миграцията в системата на ООН;
- Отчитане на „джендър аспектите“ и на интересите на детето;
- Участие на всички държавни структури и неправителствени организации, на
цялото общество в тези процеси.
Глобалният пакт има за цел да подобри сътрудничеството в областта на международната миграция. Той нито насърчава миграцията, нито я възпира. С Пакта не се
създават нови правни категории. В него се подчертава, че имигрантите се ползват от
същите всеобщи права на човека и основни свободи, като всички други хора. Той не
съдържа формулировки, с които се насърчава „право на човека да мигрира“. Глобалният пакт за миграцията се основава на принципа на пълното зачитане на националния суверенитет. Както гласи цитат от него: „Глобалният пакт за миграцията потвърждава суверенното право на държавите да определят своята национална политика
в областта на миграцията и техния прерогатив да управляват миграцията в своята
юрисдикция, в съответствие с международното право.“ Глобалният пакт за миграцията не води до прехвърляне или ограничаване на национални суверенни права или
компетентности. Той не е международен договор и не поражда правни последици за
националните правни системи. От него не произтичат задължения. Глобалният пакт
не променя разпределението на компетентности между Европейския съюз и държавите-членки на ЕС. Глобалният пакт за миграцията няма правно обвързващ характер.
Поради това за участващите в него държави не възникват правни задължения съгласно националното или международното право. Но има последващ мониторинг по прилагането му по отношение на държавите-членки, като ще се дават указания как да се
прилага. Този факт сочи, че макар и правно не обвързващ ООН го приема, като стандарт на поведение, към който се насочват за доброволно спазване държавите-членки.
Глобалният пакт не поражда преки финансови задължения. Прилагането му ще се
подпомага от механизма за изграждане на капацитет в рамките на ООН.
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Мрежата на ООН за миграцията ще гарантира предприемането на последващи действия и осъществяването на мониторинг, чиято цел е споделянето на опит, оказването на
помощ на държавите-членки за справяне със слабостите и търсенето на решения на проблемите. Международната организация по миграция ще изпълнява функцията на координатор и секретариат. Държавите-членки на ООН, ще обсъждат и споделят информация
относно постигнатия напредък чрез Форума за преглед по въпросите на международната
миграция, който ще се провежда на всеки четири години, считано от 2022 г.
При така направения аналитичен преглед ще представя и своите основни
изводи:
На първо място, Пактът не е правно обвързващ. Той не създава задължения за
държавите, но по приложението му има мониторинг. Той съдържа препоръки за политически действия и добри практики, от които държавите могат да се възползват в
националните си миграционни политики. В съответствие с принципа на националния
суверенитет се зачита суверенното право на държавите сами да определят приоритетите в националните си миграционни политики.
На следващо място Пактът не насърчава миграцията, нито я отрича. Целта му е
миграцията да се извършва по законосъобразен и безопасен начин. Няма формулировки за насърчаване на „правото на миграция“, но се подчертава необходимостта от
защита на правата на имигрантите, като част от големия въпрос за правата на човека.
Целта е да се насочат усилията към използване на позитивните аспекти на миграцията.
На трето място Пактът ще бъде своеобразна база за нови партньорства. Предполага се, че ще спомогне за съвместното превръщане на миграцията във възможност за
човешко развитие, в съответствие с Програмата за устойчиво развитие до 2030г.
Миграцията е призната като проактивна стратегия за адаптиране, начин за осигуряване на препитание противопоставящ се на бедността и фактор, който допринася за
приобщаващ растеж и устойчиво развитие. Трябва да се обединят всички структури на
ООН, включително Международната организация по миграция (МОМ), в подкрепа за
международните усилия за управление на миграцията и укрепване на сътрудничеството.
Предполага се, че при повече законни пътища за миграция, включително въз основа на реалистични анализи на нуждите на пазара на труда, ще се попречи на незаконната миграция и ще има по-малко смъртни случаи, намаляване на злоупотребите с
незаконни имигранти от страна на трафикантите и работодатели. Призовават се всички държави да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на нарушенията на
правата на човека и на експлоатацията на имигранти на тяхна територия.
Важно е да се гарантира подходяща подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция на лицата, които се завръщат в родината си. Децата трябва да бъдат връщани
по безопасен и доброволен начин само когато това е в техния висш интерес. Необходимо е да се предоставя дългосрочна подкрепа за тяхната реинтеграция в държавите
на произход.
Държавите-членки на ООН би трябвало да приемат национални планове за действие, които да насърчават общодържавен подход за изпълнение на препоръките от
Пакта с цел справяне с различните измерения на миграцията, включително развитието, правата на човека, сигурността, социалните аспекти, възрастта и пола, както и да
вземат предвид последиците за здравеопазването, образованието, закрилата на детето, жилищното настаняване, социалното приобщаване, правосъдието, заетостта и социалната защита. Тези области са проблемни за редица държави, в това число и
Република България, имайки предвид стандарта и качеството на живот на техните
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граждани, които имат проблеми с образованието, трудовата заетост, социално осигуряване, здравеопазването, жилищно настаняване и т.н.
През последните години ЕС усилено работи върху разработване на цялостен, комплексен и интегриран подход за справяне с миграцията и принудителното разселване.
Този нов подход се основава на солидарност, споделена отговорност, многостранност и
ангажираност. Това са и основните послания и в Глобалния договор за миграция на
ООН, както и в Договора на ООН за бежанците. Ето и основните позиции на ЕС по
тези въпроси. Приема се, че в глобализирания свят човешката мобилност може да бъде
регулирана и насочвана ефективно само от международната общност като цяло във
взаимодействие с отделните държави. Този глобален феномен изисква глобални решения. Никоя държава не може да се справи сама, но всички заедно могат да създадат сигурен механизъм за управление на човешката мобилност, който да бъде хуманен. Трябва да бъде отчетено и сътрудничеството с партньори в региона, както и в целия свят.
Окончателният текст на Глобалния пакт за миграцията съдържа много положения
за подобряване положението за имигрантите, за намаляване нерегламентираната миграция, за подобряване на управляването границите и за връщането и обратното приемане в държавите на произход, от които идват имигрантите. Текстът не е съвършен.
Пактът е приет на 10 декември 2018 г. в Маракеш и одобрен от Общото събрание на
ООН на 19 декември 2018 г. със 152 гласа „за“, 12 гласа „въздържал се“, включително и Република България и 5 гласа „против“ (Израел, Унгария, Полша, САЩ и
Чешката република)7.
Няколко спорни положения, на които бих акцентирал и заявил позиция по
дискусионни въпроси:
Първо, Договорът не е правно обвързващ. Той не създава международноправни
задължения за държавите. Той е набор от препоръки за политически действия и добри практики, от които държавите могат да се възползват, за да прилагат своите национални миграционни политики. Зачита се суверенното право на държавите-членки
на ООН сами да определят своите национални миграционни политики.
Второ, Договорът не насърчава миграцията, нито я обезсърчава, а целта му е миграцията да се извършва по безопасен и подреден начин. Той не съдържа език за насърчаване на „човешкото право на миграция“, но подчертава необходимостта от защита на човешките права на имигрантите и бежанците.
Трето, Договорът като международна рамка за сътрудничество ще подпомогне
полезно работата с трети държави и международни организации Той би могъл да послужи като база за нови партньорства.
Четвърто, Това ще помогне за превръщане на миграцията от предизвикателство
във възможност за човешко развитие, в съответствие с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.
Пето, Европейската комисия /ЕК/ подкрепя Пакта е изразила съжаление за решението на някои държави-членки на ЕС да не подкрепят Глобалния договор за миграцията. Тя отчита, че това е национално решение, което не засяга позицията на ЕК и
на ЕС като цяло. ЕК ще продължи работата си в насока подобряване на управлението
на миграцията в световен мащаб. Ще бъдат подкрепяни партньорства на двустранно,
регионално и глобално ниво в областта на миграцията.
Ще представя и позициите на държави-членки на ЕС, които са против или са се
въздържали, включително и позицията на Република България, като държава-членка
7

Виж по-подробно коментара „България се отказва от Пакта“, в. Капитал 12 ноември 2018 г.
83

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

на ЕС, която се въздържа и аргументите в подкрепа на това. В деня на 70 г. годишнината от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека, в мароканския
град Маракеш е одобрен Глобалният пакт за безопасна, регулирана и законна миграция на ООН. Документът не е юридически обвързващ, а възможност за активно сътрудничество в сферата на миграцията на глобално ниво. В приветствието си генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заявява: „Вие сте тук, защото осъзнавате
важността на този пакт като пътна карта, която да предотврати страдание и хаос и да
осигури стратегии за сътрудничество, изгодни за всички. Има обаче множество неистини за пакта, както и за миграцията като цяло…“ Според Ангела Меркел – канцлер
на ФР Германия: „Този ден е много важен. За първи път, на глобално ниво, съгласувахме общ политически пакт за миграцията. Добър знак е, че се заехме със съдбата на
милиони имигранти и още веднъж подчертахме, че универсалните човешки права са
за всички граждани, на всяка една държава на планетата….“
Пактът предизвиква позитивни и негативни реакции. Според националисти, привърженици на затварянето на границите в ЕС, както и според различни други групи хора,
влизането на този Пакт в сила ще доведе до още по-сериозен наплив на имигранти в
развитите страни. Като противоположна теза – опасенията на редица правозащитни
организации са, че пактът не защитава достатъчно правата на имигрантите. Редица
държави – Словакия, Австрия, Чехия, Израел са отказали да се присъединят към Пакта.
Заради спорове по тези въпроси се е разпаднала управляващата коалиция в Белгия.
Глобалният пакт за миграцията е бъде одобрен от Общото събрание на ООН на
19 декември 2018 г. Както вече посочих Република България е сред 12-те държави,
които са гласували „въздържал се“. Какви са аргументите за това и основните опасения? Ще представя достъпни в интернет пространството позиции на български граждани по тези въпроси, като ще представя и моята теза. Основните критики срещу
пакта се основават на опасенията, че документът пропагандира в полза на миграцията
(от текста на документа: „Ние признаваме, че миграцията е източник на благоденствие, иновации и постоянно развитие на нашия глобализиран свят“.) и че правителствата на държавите „се задължават така да оформят пътищата за редовна миграция, че
да бъде стимулирана мобилността на работната сила“. А това стимулиране на миграцията руши всякаква идентичност. Юристът и политически анализатор Мирослав
Попов, споделя в интервю за Българското национално радио, че: „целта на Глобалния
пакт е миграцията да стане регулярна – посрещаме ги, настаняваме ги, отделяме необходимите ресурси. Това обаче няма нищо общо с класическата концепция на ООН за
държавата-нация и за гражданството. Резерви срещу пакта изказват Ангел Джамбазки –
български евродепутат от ВМРО – БНД и Корнелия Нинова – председател на БСП.
Министърът на външните работи на Унгария, Петер Сиярто, счита, че: „Глобалният пакт за миграция противоречи на всякакъв разум и в пълна степен на интересите
по сигурността на Унгария и намеренията за възстановяване на европейската сигурност.“8 Правителството на Унгария нарича документа „преднамерен“ и „екстремистки“.

8
Какво представлява Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция
(Глобален пакт за миграцията).Официален сайт на Европейската комисия. Информационен документ. Брюксел, 14-11-2018. Global compact for migration. Официален сайт на ООН.
(английски, френски, руски, испански езици). Николов, Симеон. Глобалният пакт за миграция
на ООН ще има катастрофални последици за България. В Гласове, 21-07-2018. Мирослав
Попов: Целта на Глобалния пакт е миграцията да стане регулярна. Официален сайт на Българското национално радио, 11-12-2018; Попов, Мирослав. Новият краен неолиберализъм.
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на посещението си във Великобритания,
съветва европейците: „По-добре внимавайте за себе си. Миграцията променя културата и
средата за сигурност. Не вярвам, че това е добре за Европа и за нашата страна“. Срещу
приемането на Глобалния пакт за миграцията се обявяват обществени активисти и
антиглобалисти и други хора с познания и позиция по тези дискусионни въпроси.
Моята теза е подкрепяне на основните идеи и положения съдържащи се в Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция. Той е рамков документ,
който обосновава механизъм за сътрудничество, като отчита правата на човека, международните договори и принципите на националния суверенитет.
Същевременно изразявам резерви, които се изразяват в следното:
Пактът е обсъждан многократно и официално приет на междуправителствената
конференция на ООН, в Мароко, през 2018 г. Република България се въздържа поради сериозни и основателни причини. Официалната теза е, че Глобалният пакт за миграцията няма правно обвързващ характер. Въпреки това, за подписалите го държавичленки на ООН текстовете му имат силно препоръчителен характер. Предстои да бъдат включвани в други последващи политически и правни актове, както и многократни и продължителни увещания да бъдат „доброволно включени във вътрешното
право на отделните държави“. В редица публикации се говори за така нареченото
„меко право“, което без да е безусловно задължително е силно препоръчително9.
Поради конкретните социално-икономически условия към настоящия момент,
ако Република България осигури на влизащите в държавата ни имигранти всички условия по пакта, като жилищно настаняване, образование, здравеопазване и много
други, част от българските граждани, биха се оказали в неравностойно положение и
това би създало много силно социално напрежение. За съжаление, това е горчивата
истина. Значителна част от българското население живее под прага на бедност.
Това обаче не означава, че Пактът не съдържа много положителни и прогресивни
решения. В позиция на МВнР се посочва, че Република България активно ще сътрудничи с останалите държави и международни организации при решаване на миграционните въпроси.
Заключение
Миграцията е реалност в глобален мащаб и нито една държава не може да се
справи с нея сама. Тя изисква глобални решения и споделяне на отговорността в световен мащаб на основата на международно сътрудничество. Глобалният пакт за миграцията има за цел да насърчава международното сътрудничество, определяйки ръководни принципи и осигурявайки многостранна политическа рамка. Той отчита комплексния характер на международната миграция, като засяга множество аспекти,
свързани с миграцията, като управлението на границите, документите на имигрантите и връщането и обратното приемане, както и диаспорите и паричните преводи.
В нашия глобализиран свят човешката мобилност може да бъде регулирана и насочвана ефективно само от международната общност като цяло. Това е глобален феномен, който изисква глобални решения. Никоя държава не може да се справи сама,
но заедно можем да създадем хуманен, достоен и сигурен механизъм за управление
на човешката мобилност.
в. Дума, 13-11-2018.; Джамбазки, Ангел. Официално: България се въздържа от присъединяване
към Глобалния пакт за миграцията. Официален сайт на Ангел Джамбазки, 11-12-2018.
9
Виж. повече по този въпрос Цанков, В. Приложение на „Soft law” в Бежанското право.
Публикация в Сборник на ПУ „П. Хилендарски“ от 2016 г.
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ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВА ОТ УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ –
ПОЛИТИКИ, НАСОКИ И СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКИТЕ1
проф. д-р Татяна Коцева, доц. д-р Красимира Минева
проф. д-р Милен Балтов
Бургаски свободен университет

SUPPORT FOR FAMILIES FROM VULNERABLE COMMUNITIES –
POLICIES, DIRECTIONS AND CASES FROM PRACTICES
Prof. Tatyana Kotzeva, PhD, Assoc. Prof. Krasimira Mineva, PhD
Prof. Milen Baltov, PhD
Burgas Free University
Abstract: The article looks at the policies and directions for supporting families with
children as a priority of social policies at European level and in a national context. Within
the framework of the concept of positive parenting, particular attention is paid to poor
families, who are targeted with benefits and services related to acquiring knowledge and
skills for raising children in order to provide their better physical, mental and emotional
development. The barriers encountered by specialists in providing services to families of
vulnerable groups are the subject of the analysis. Based on an analysis of a group
discussion with specialists from the Community Center for Early Childhood Development
and Parental Support „Nadezhda“ in the town of Burgas the following barriers are
outlined and classified: barriers in the family environment and in the local community,
barriers related to the development of children, as well as restrictions laid down in the
project frameworks and related to the providers of integrated services. Factors that
facilitate access to families and children from vulnerable groups are also identified as good
practices, giving guidances on effective policies at local level.
Key words: social policies, social services, positive parenting, early childhood development,
focus group.
В съвременните общества родителството става все по-сложна социална роля –
във връзка с натовареността и стреса на работното място на родителите, по отношение на повишените изисквания към цялостното психосоциално развитие на детето, по
отношение на качеството на отношенията между семейните партньори, както и възможностите за комбиниране на разнообразните професионални и семейни роли.
Стресът в семейната среда е част и от рисковете на социалната среда – масови вирусни заболявания като епидемията от КОВИД-19, замърсеност на околната среда, в т.ч.
на храната, рискове в училищната среда, нарастващи социални неравенства и пр.
1

Тази статия представя резултатите от проучване, финансирано от ФНИ по проект „Изготвяне
на обзорен национален доклад за политиките и практиките за подкрепа на семействата и
децата“ в изпълнение на договор № КП-06-КОСТ-9 от 07.10.2020 г.
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Тези рискове имат още по-силни измерения в бедните семейства от т.нар. уязвими
общности. Настоящата статия е в резултат на работата на един от авторите (проф. д-р
Милен Балтов) по изследователския му грант в Свободния университет на Брюксел,
финансирана по проект „Икономическото образование в България 2030“ по ОП
„НОИР“. Уязвимостта се определя като състояние на ограничени ресурси, с които
разполагат семействата за достъп до основни блага – материални, образователни,
здравни, социални и пр. вследствие на които ограничения семействата и децата, отглеждани в тях, живеят в бедност и материални лишения. Редица изследвания показват връзката между негативния опит в развитието на детето през първите години след
раждането вследствие на ограниченията в семейната среда и по-късните дефицити в
поведенческото, когнитивното, емоционалното и здравното състояние на децата [9,
11]. В зряла възраст ограниченията в семейната среда оказват въздействие върху постиженията в образованието и възможностите за работа на порасналите деца [13].
Осигуряването на качествена грижа за детето в първите години означава ангажираност и отдаденост на детето, топлина и сензитивност към неговите нужди, което е
предпоставка за позитивното когнитивно и емоциално развитие в началното и средното детство [15]. От друга страна, стимулирането на когнитивните, езиковите и емоционалните умения на детето чрез ресурси като подходящи за възрастта книжки, играчки, допълнителни занимания играят ключова роля за неговото позитивно психосоциално развитие [16].
I. Подкрепата за семействата с деца – ключова политика за позитивно
родителстване
Подкрепата на семействата от страна на държавата, бизнеса и гражданските организации се смята за ключов приоритет в съвременните общества с оглед постигане на
благосъстояние на семействата и защита на най-добрите интереси на децата. В документ на Съвета на Европа се обосновава политиката на позитивно родителстване,
разбирано като защита на най-добрите интереси на детето за отглеждане, овластяване, ненасилие, спазване на граници, които да способстват цялостното развитие на детето [12, 14]. Подкрепата на семействата/родителите е част от социалната, респ. семейната политика и включва материална подкрепа под формата на помощи, услуги за
семействата с деца и помощи и услуги за семействата с високи нужди. Това е цялостна система от програми и дейности, в които участват широк кръг от професионалисти: социални работници, педагози, семейни консултанти, лекари, педагози, общностни медиатори и пр., които предоставят разнообразни услуги: курсове за родители, домашни визити, услуги в общността и пр. Създаването на национална рамка за ранно
детско развитие, която е в процес на разработване, ще очертае насоките и стандартите за интегриран подход в подкрепа на родителите и децата в ранна възраст.
Услугите за подпомагане на бедните семейства за повишаване на техните родителски умения за по-добро отглеждане на децата се отнасят до: получаване на знания
от родителите за подходящо хранене, здравни грижи по време на бременността и
след нея, знания и умения за начини за отглеждане на малките деца с оглед тяхното
по-добро физическо, ментално и емоционално развитие. Подкрепата се отнася и до
семейства, в които се отглеждат деца с увреждания или в които има насилие. Особен
фокус в семейната политика се обръща и на децата, отглеждани в несигурна семейна
ситуация ( семейство с един родител, деца отглеждани от баби и дядовци и др. роднини, с работещи в чужбина родители, семейства, в които родител има психичен проблем, непълнолетни майки и др.). Изследвания показват, че ограничените ресурси в
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семейна среда са функция най-вече на ниското образование на родителите и липсата
на работа. По данни на международното изследване „Статистика на доходите и жизнения стандарт“ (EU-SILC-2019) 65,7% от хората с начално и без образование живеят
под прага на бедност в отличие от 2,4% от хората с висше образование, които са
бедни [7]. Според нивото на интензитет на икономическата активност най-висок е делът на децата в риск от бедност при родители с интензитет под 20% - 90,3% – в
сравнение с 7,2% бедни деца, които се отглеждат в семейства с икономически интензитет на родителите над 85% [7].
ІІ. Стратегии и проекти за подкрепа на децата и семействата от уязвимите
общности
Подкрепата на уязвимите семейства е ключов приоритет на социалната политика
на държавата за смегчаване на големите неравенства в обществото, за предоставяне
на по-добра и качествена грижа за децата, отглеждани в лишена от ресурси семейна
среда. В редица стратегически документи като Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2021-2030 г., както и предходната до 2020 г. [4, 3], Националната стратегия за детето 2008-2018 г. [2], проекта
на Национална здравна стратегия 2021-2030 г. [5], Националната програма за
подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г. и др. са заложени мерки
за подобряване качеството на живот на уязвимите групи в България и създаване на
условия за тяхната пълноценна реализация.
През последните 14 години българската държава развива нови практики за подкрепа на децата и семействата от уязвимите общности чрез услуги за ранно детско
развитие, ранна интервенция на уврежданията и подкрепа (социална, финансова и
психологическа) на родителите за отглеждане на децата в семейна среда.
В изпълнение на Националната стратегия за детето (2008-2018 г.) са разработени
и реализирани два национални проекта: „Проект за социално включване“ в периода 2008-2015 г. и „Услуги за ранно детско развитие“ от 2016 г. до 2021 г.
„Проект за социално включване“ е финансиран чрез заем от Международната
банка за възстановяване и развитие. В резултат в страната са изградени интегрирани
услуги за ранно детско развитие за деца до 7 годишна възраст от социално уязвимите
групи. Основната цел на проекта е предотвратяване изоставянето на деца и осигуряване на възможности за отглеждане им в семейна среда, превенция на предаването на
бедността между поколенията чрез развитие на родителските умения и подобряване
готовността на децата да се включат в образователната система. Основните услуги,
предоставяни по проекта, са следните: формиране и развитие на родителски умения;
семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация, дневна грижа за деца; ранна
интервенция на уврежданията; подпомагане финансово на родителите чрез заплащане таксата за детска ясла, постоянен мониторинг на развитието на децата; интеграция
на децата в детската градина и предучилищните групи; подготовка за започване на
училище [1].
Проект „Услуги за ранно детско развитие“ продължава тенденцията за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства от уязвимите социални групи.
Услугите, които представляват директна инвестиция в ранното детско развитие, трябва да постигнат: прекъсване на трансгенерационното предаване на бедността; подобрен достъп до здравна грижа; подобряване на семейната среда; развитие на родителски умения; повишаване на училищната готовност на децата и превенция на отпада88
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нето им от образователната система; превенция на настаняването на децата в специализирани институции [6].
В настоящия момент бенефициентите по проекта (69 общини) продължават да
предоставят услуги за ранно детско развитие до края на 2021 г. В резултат от анализа
на постигнатите резултати трябва да бъде създадена и приета от правителството
Стратегия за ранно детско развитие.
III. Бариери при предоставянето и ползването на услугите в подкрепа за
семействата от уязвимите групи
Осигуряването на ефективна подкрепа на семействата с деца от узвимите групи
не е случващ се от само себе си процес, напротив, той изисква планиране и добро управление на всички етапи на осъществяване на услугите. Основните въпроси за доброто управление на услугите включват следните компоненти [10]:
- Как да се стигне до най-нуждаещите, в най-висока уязвимост семейства?
- Как да станат услугите достъпни за уязвимите семейства?
- Как да бъдат мотивирани семействата да използват услугите за тях и за
техните деца?
- Как да бъдат напътствани семействата по време на услугата?
- Как да бъде оценена добавената стойност на услугата?
Услугите биха били ефективни, когато те са налични, финансово достъпни, физически достъпни, са с добро качество и се предоставят навреме. Важен компонен е и
информираността на потребителите от общността за наличието на такива услуги и за
правото им да ги използват.
Напредък в осигуряването и ползването на услугите за семействата от уязвимите
общности би се постигнал, ако се направи анализ на основните бариери, които възпрепятстват желанието и работата на професионалистите от социалния, здравния и
образователния сектор да стигнат до точните и най-нуждаещите се семейства.
На фиг. 1 са представени основните бариери, които са пречки (поединично или
най-често в съвкупност) пред ефктивната семейна подкрепа. Те действат на различните етапи от „пътя на услугата“ от доставчика до крайния потребител – семейството. Информираността и достъпността на услугата е важен начален етап, следван от
ответната реакция на семейството да откликне и приеме ползването на услугата или
да я откаже (в резултат на много фактори, в т. ч. културни стереотипи и възприета
дискриминация). Елементи на процеса на ползване на услугата включва и изискванията на потребителя към услугата, включая нейното качество. Последният етап има
оценъчен характер и включва резултатите, измерени чрез стабилност, възможност за
мултиплициране, както и удовлетвореността на семейството от услугата и желанието
да я полза отново или да я препоръча на други семейства в сходна ситуация.
Доставчиците на услуги би трябвало да осъществяват контрол на всеки етап от пътя
на услугата, за да имат и цялостен, и конкретен поглед върху тесните места, „запушванията“ в системата.
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Фиг. 1. Бариери при предоставянето и ползването на услуги за семейства с деца
Доклад на Институт „Отворено общество“ за ранното образование и грижи сред
децата от ромската общност [8], основаващ се на данни от изследването RECI+,
очертава следните бариери пред достъпа до системата на ранно образование сред
децата от тази общност: слабо сътрудничество и липса на умения за ефективна
комуникация и взаимодействие между ромските семейства и детските заведения;
липса на информация и на подкрепа за семействата, както и на програми за
родителство, насочени към ромската общност; недостатъчни услуги на терен в самата
общност, свързани с предоставяне на ОГРДВ; дискриминация и отрицателните
нагласи към ромите от страна на служители в системата на ОГРДВ, на местни
длъжностни лица, на връстници, както и в обществото като цяло; тежките
материални лишения, в които израстват ромските деца, са пречка за включването им
в системата на ранно образование и грижи, както и за постигането на резултати от
обучението; образователните програми и стратегии за преподаване в ОГРДВ не са
адаптирани за групи с различни образователни потребности или за деца, чийто първи
език не е български; възпитателите и служителите в яслите и детските градини не са
добре подготвени за работа в многообразна и приобщаваща среда, вкл. за работа с
деца от уязвимите общности; сегрегация в системата на образованието и обществото
ІV. Описание на конкретен случай на организация, предоставяща услуги за
подкрепа на родители и деца от уязвимите групи
Ще представим опита на организация, предоставяща услуги за семейства и деца
от ромската общност, с фокус върху бариерите, с които специалистите се сблъскват в
своята работа. Изследователският екип проведе фокус-група със специлисти от
Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда” в
гр. Бургас2 през м. май 2021 г. Общностният център има натрупан богат опит – от
2

Изказваме благодарност на г-жа Биляна Житарова, председател на Фондация „Екип”, която
ни предостави съдействие за провеждането на фокус групата. Фондацията управлява две услуги:
формиране на родителски умения и здравна превенция.
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създаването му през май 2016 г. до днес са предоставени интегрирани услуги за ранно детско развитие на над 1600 деца с увреждания или от уязвимите социални групи
и на над 900 настоящи и бъдещи родители. Общностният център работи по проект
”Услуги за ранно детско развитие” с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
Тема на фокус-групата бяха бариерите при предоставяне на услуги за ранно
детско развитие сред представители на уязвимите социални групи. Дискусията продължи 1 час и 25 минути. В нея участваха социални работници, психолог и медиатор
от фондация „Екип”, предоставящи услуги в Общностния център за ранно детско
развитие.
Анализът на данните от проведената фокус-група позволява да идентифицираме
основните трудности и бариери пред предоставянето на интегрираните услуги за
ранно детско развитие и да ги класифицираме според генериращите ги фактори:
1. Фактори в семейната среда:
1) Специалистите откриват здравни проблеми при децата от детската градина,
но родителите отказват да ги приемат. Отричането е вербално: „На детето нищо му
няма”, „Ще го израсте” при наличие на индикации за умствена изостаналост или други разстройства; има случаи, когато единият родител приема, а другият отрича проблема; отричането на тежки и травматични факти от реалността изисква от помагащите специалисти наличието на специални умения за прилагане на кризисни интервенции за успешно преодоляване на психични защити и съпротиви; това предполага допълнително обучение на работещите в общностните центрове.
2) Друга бариера пред качественото предоставяне на услуги е липсата на ангажираност от страна на родителите, които не изпълняват поставените от специалистите задачи за домашна работа с детето, не предоставят обратна връзка какво са свършили и колко качествено. Така те блокират прогреса в работата с детето за преодоляване на идентифицирания проблем. Често се случва родителите да признават, че детето им има някакво затруднение, но без да се включват в работата за преодоляването
му, а предоставят това изцяло на професионалистите – педагог, социален работник,
психолог и пр.
3) Родителите трудно се доверяват на специалистите в Общностния център.
Най-силно е недоверието през първите месеци от предоставянето на услугите и продължава да се проявява с по-слаб интензитет през първите две години от функционирането на Центъра. В резултат от трудностите в изграждането на доверителни отношения родителите не подават заявления за ползване на услугите, дори когато те или
децата им имат нужда от квалифицирана помощ. Доверието се появява при прогреса
на детето, при първите позитивни ефекти от работата с него.
4) Друг проблем са нереалистичните очаквания на родителите за появата на
бързи резултати. Тогава родителите са готови да дадат признанието и доверието си
на специалистите.
5) Дори при позитивиране на нагласите към интегрираните услуги през първите
две години родителите отказват на практика да се възползват от тях – да подадат заявление и да станат потребители на тези услуги.
2. Фактори в местната общност – културни различия; негативни нагласи,
страхове и предразсъдъци; патриархалните отношения; трудния достъп до децата и
семействата в общността без съгласието на общностните и религиозните лидери.
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1) Различните подгрупи в ромския етнос изискват различен подход при установяване на първичен контакт и развитие на работни отношения – има ромски семейства с патриархална структура (майката е домакиня, бащата работи, а бабата държи контрола в къщата); има смесени семейства (съпрузите са от различен етнос) и
аномни роми, които имат много ниско равнище, на ръба на физическото оцеляване и
до които много рядко достигат специалистите от Общностния център. Пасторите от
църквите в общността оказват съдействие при издирването на децата, които не посещават детска градина.
2) Спънка в работата е това, че децата и младите момичета от ромската общност от групата за ограмотяване идват в Център не в насрочения час, а когато си искат, защото нямат усещане за време или точността не е ценност в общността, в която
живеят.
3. Фактори, свързани с естеството на проблемите на децата.
Специалистите от Общностния център посочват, че тези проблеми стават все понестандартни, напр.:
1) Все повече са децата с разстройства от аутистичния спектър.
2) Друг пример е дете, което в детската градина отказва да говори с възрастните и общува само с майка си.
3) Нараства броят на децата с проблеми в комуникацията, защото владеят не
български, а английски език, който научават от телевизионните екрани или от мобилните устройства; това е нов вид занемаряване на децата, които са нахранени и облечени, но са емоционално пренебрегвани поради липса на интерес от страна на родителите, недостатъчно пълноценен контакт и грижа за емоционалното благополучие
на децата от страна на родителите.
4. Фактори, свързани с доставчиците на интегрираните услуги и заложените
в проекта рамки на изпълняваните дейности и услуги:
1) Липса в проектната документация на процедури за установяване удовлетвореността на потребителите и за оценка качеството на предоставяните услуги. Този
пропуск възпрепятства полагането на адекватни усилия за повишаване ефективността и качеството на крайния продукт, който получават бенефициентите. Родителите
могат да подадат жалба, за да се откажат от услугите. Това е единствената предвидена възможност за получаване на обратна връзка, при това негативна.
2) По проекта не е предвидена супервизия, която да улеснява работата на специалистите от Общностния център с бенефициентите, да гарантира качеството, да
превентира работния стрес. Членовете на екипа провеждат регулярно интервизия и
обсъждат работата по актуалните случаи вътре в екипа, но нямат регулярна, обективна и професионална обратна връзка от външен супервизор.
3) В бюджета не са предвидени средства за допълнителни обучения на специалистите за повишаване на квалификацията им.
4) С родителите се работи индивидуално, а не в група, което изисква повече
време и усилия.
5) Във времето се очертават сериозни трудности в изграждането на сътрудничество с учителите и възпитателите от детската градина. Те не допускат представители на Общностния център до децата поради страхове и притеснения да не бъдат обвинени, че не вършат добре работата си. Пробивът се случва на втората година от
функционирането на Центъра благодарение на директните срещи на представители
на Общностния център с родителите в рамките на регулярно провежданите родителските срещи в детската градина. Ключовият момент е полученият достъп до роди92
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телите за промотиране на интегрираните услуги. Информацията се разпространява
между родителите и те започват сами да се заявяват като нуждаещи се от помощ и
подкрепа. Изводът, който се налага е, че е нужно повишаване ефективността на дейностите за достигане до бенефициентите, за повишаване на информираността им и
преодоляване на техните страхове и съпротиви като потребители на услуги.
Факторите, които улесняват достъпа до семействата и децата от уязвимите
групи не са много, но съществуват и подпомагат работата на екипа:
1) Услугите са интегрирани – в мулдитисциплинарен екип и под един покрив
работят различни специалисти: медици (педиатър, стоматолог, акушерка), логопед,
педагог, психолог, социални работници и др.
2) Общностният център се намира в сграда на детска градина, посещавана от
деца от уязвими групи, включително от ромски произход.
3) Достъпът до семейства и деца от ромската общност се улеснява от посредническата дейност на медиатори от тази общност; работи се на терен, в самата ромска
махала, където на адреси се предоставя информация за Общностния център, работи
се за повишаване мотивацията на родителите да запишат децата си в детска градина/училище; работи се по задачите на здравната превенция, т.е. първичният контакт е на терен (outreach).
4) В непосредствена близост да Общностния център е разкрит Семеен център,
където родителите могат да оставят децата си до 2 часа без да заплащат такса, за да
получат консултацията или услугите, от които се нуждаят, да си потърсят работа или
да подадат документи в институции или организации.
5) Наличието на камери в Общностния център помага на педагозите в екипа да
работят спокойно, без опасения, че могат да бъдат набедени в грубо и агресивно отношение към децата.
6) Общността оказва много силно влияние върху своите членове и когато някои от ромите започват да изпращат децата си в детската градина, това мотивира останалите да направят същото, за да бъдат повече уважавани от членовете на общността.
V. Изводи и препоръки, синтезирани в резултат от анализа на данните от
фокус-групата
1. Възможно най-бързо разработване и приемане на стратегическите документи
относно политиките и мерките за подкрепа на децата и семействата с хоризонт до
2030 г. като стратегия и стандарти за ранно детско развитие, национална стратегия за
детето и национална здравна стратегия.
2. Допълнителни гаранции за непрекъснатостта и устойчивостта на предоставянето на интегрирани междусекторни услуги в общността, особено за уязвимите социални групи след 2021 г., когато приключва финансирането на тези услуги по
проект „Услуги за ранно детско развитие”.
3. Разработване на мониторингови и оценъчни процедури за проследяване и
подобряване качеството на предоставяните услуги.
4. Предварителна работа с родителите от уязвимите групи за повишаване информираността относно услугите за ранно детско развитие, преодоляване на недоверието, позитивиране на нагласите и повишаване мотивацията им за съвместна работа
със специалистите от Общностните центрове. Това предполага допълнителен финан-
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сов и човешки ресурс за промотирането на услугите, предоставяни от съответните
центрове.
5. Ключова е ролята на образователните и здравни медиатори за осигуряването
на достъп до семействата в общността и преодоляване на недоверието им към предоставящите интегрирани услуги; препоръчително е постепенното увеличаване броя на
медиаторите от местните общности.
6. Обезпечаване превенцията на стрес/професионално прегаряне и професионализма на специалистите в Общностните центрове чрез регулярна супервизия и
непрекъснато повишаване на квалификацията им в рамките на специализирани обучения, отговарящи на техните потребности.
7. Работа в мрежа с други институции, организации и специалисти (напр. детски градини, неправителствени организации и др.) за ефективно препращане към
Общностните центрове на нуждаещите се от подкрепа деца и семейства от уязвимите
социални групи.
В заключение считаме, че основните бариери пред предоставянето на услуги за
деца и семейства от уязвимите социални групи и разширяването на техния обхват са
разпознаваеми и преодолими с оглед провеждане на силни политики за ранно детско
развитие и осигуряване на справедлив и равнопоставен достъп до услуги за семействата и децата от уязвимите групи. Системният подход и интервенирането на всички
равнища в обществото, които са свързани с тези услуги (политики, институции, целеви групи в общностите, самите общности, професионалисти в общностните центрове
и други мрежи от специалисти и институции за препращане, супервизия и обучение)
ще доведе до преодоляване на идентифицираните трудности, до повишаване ефективността и качеството на услугите и достигането им до широк кръг от нуждаещи се
деца и техните родители. Защото родителите имат централна роля и са ключови партньори на специалистите в образованието, здравеопазването и социалните грижи за
осигуряване на по-добро детство за децата.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ВЕРИГИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
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Abstract: The high-priority topics to be taken into consideration are the integration
processes in the creation of global value chains, in particular - the concept of global value
chains, value creation activities, the construction of global chains, the driving forces of
integration in global value chains, types of governance in global value chains and some
examples of value-added trade. The object of analysis is the possibilities of Germany as a
European leader in digital cooperation with the Russian Federation. For this purpose, a
brief overview of the state of the Russian digital economy, possible digital areas of
cooperation between Russia and Germany, the Russian-German initiative for digitalization
of the economy and the German-Russian concept of „Factory of the Future“ in the context
of accelerated digitalization of the Russian economy.
Key words: global value chains, digital economy, smiling curve, factory of the future,
internal logistics, models of interaction, digital technologies, german-russian initiative,
factory of the future, digital factory, intelligent factory, virtual factory.
JEL Codes: F01, F15, O14, O31.
Резюме: Високоприоритетните теми, които трябва да бъдат взети под внимание,
са интеграционните процеси при създаването на глобални вериги на стойност, в
частност – концепцията за глобалните вериги на стойността, дейностите по създаване на стойност, изграждането на глобалните вериги, движещите сили на интеграцията в глобални вериги на стойност, видове управление в глобалните вериги
на стойност и някои примери за търговия с добавена стойност. Обект на анализ са
възможностите на Германия като европейски лидер в цифровото сътрудничество с
Руската федерация. За целта е направен кратък преглед на състоянието на руската цифрова икономика, възможните цифрови области на сътрудничество между
Русия и Германия, руско-германската инициатива за дигитализация на икономиката и немско-руската концепция за „Фабрика на бъдещето“ в контекста на ускорената дигитализация на руската икономика
Ключови думи: глобални вериги за стойност, цифрова икономика, усмихната крива,
фабрика на бъдещето, вътрешна логистика, модели на взаимодействие, цифрови
технологии, немско-руска инициатива, фабрика на бъдещето, дигитална фабрика,
интелигентна фабрика, виртуална фабрика.
JEL кодове: F01, F15, O14, O31.
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Part I. Conceptual, theoretical aspects
GLOBAL VALUE CHAINS AS A NEW PHENOMENON IN THE WORLD ECONOMY
Introduction
The term „global value chains“ (abbr. GVCs) is relatively recent in scientific thought.
Its concept has become widespread in scientific and practical literature, first being used to
identify the competitive advantages of a company and assess the effectiveness of their
activity in the global market.
Under such a chain, understood „the totality of various types of company activities aimed at
the development, production, marketing, delivery and service of its digital products“.
The value-added chain in Michael Eugene Porter theory consists of the main and
auxiliary activities (infrastructure, personnel management, Information Technology,
logistics). National value added contained in a country's exports: the value added in the
export of intermediate and final products and services consumed by the importer; the value
added that the importing country exports to another country and the value added that the
importing country re-imports to the country of origin. (Porter M., 1998)
Referring to Lubskaya E.V. the term „value chain“ was first proposed in 1960-1970.
(Lubskaya E.V., 2017) This issue is addressed by Michael Porter in his work „Competitive
Advantage“. Under such a chain, the American economist understood „the totality of various
types of company activities aimed at the development, production, marketing, delivery and
service of its products“. (Porter M., 2016)
According to the World Trade Organization (abbr. WTO) „Trade in value-added and
global value chains: statistical profiles“ the aforementioned profiles show the value-added
content in an economy's exports, its participation in global value chains and the
contribution of services to the value-added content of exports. They also cover trade in
intermediate goods and services. (Trade in value-added and global value chains, 2021) 2
1. About the concept of global value chains
Rafael Kaplinski's publication provides a conditional example of what „global value
chains“ represent when creating the Apple iPhone.

Scheme 1. Global value chains in the mobile sectors - example with Apple iPhone
Source: constructed by Kaplinsky R., 2013.
2

The statistical profiles show: - the content of value added in the export of the economy; - participation in
global delivery and sales chains; - contribution of services to create added value of exports; and trade in intermediate goods and services.
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The added value created by China is much lower than that of other countries. Even the
US supplies China with more components in terms of value than China produces in the
added value of assembling the final product. At the same time, the contribution of other
countries (Japan, Korea, Germany, Roswell, NM, USA - Industrial Air Center) to the final
added value is also significantly higher than that of China.
China's export statistics will include all previous value added. China's exports will be
significantly higher than other countries. The United States derives the largest profit from
this global chain of creation, adding a retail margin of 64%. The product enters the
consumer market with a cost of $ 500, although the cost of the Apple iPhone is only $ 179.
(Global Value Chain Development Report 2021)
Gereffi-Sturgeon approach „management in the value chain“: Having considered the
evolution of the general concept of the chain, they came to the conclusion that there are
many similar definitions that are used to describe the complex system of relationships in the
global economy.
The concept of „global value chains“ reflects all stages of activity in the production
chain of the final product, the management system of this chain and the amount of added
value at each stage of production or service provided.
In that regard, Gary Gereffi identified two types of value chain management: producerdriven chains and buyer-driven chains. The manufacturer-driven chain is coordinated from
top to bottom, representing vertical integration, mostly international manufacturing firms.
The second type is coordinated by buyers, mainly the largest retailers like Walmart or
branded manufacturers of certain brands (e.g., Nike) to manage global production and
distribution depending on the market situation. Global buyers place orders and help create,
shape and coordinate global value chains.
Timothy J. Sturgeon divided product chains according to the scale of activity into local
(scale – municipality), local (one country), international (more than one country), regional
(trade block from several countries) and global (region „triads“ – USA, Western Europe,
Asia).
In addition, there are two ways to enter and move along the value chain: moving „from
top to bottom“ and „from bottom to top“. The first approach describes the company's
activities in the process of vertical integration of production, when the development of the
lower, initial stages of production takes place.
The second way is an increase in the role within the global value chain. It consists of
several stages: during the first stage the company carries out assembly, during the second it
carries out turnkey production, during the third it participates in the research and design
stage and lastly, the formation of its own brands. The process is demonstrated by the socalled „smile curve“ diagram, which characterizes the degree of profitability of various
stages of the production process. (OECD, 2013 Interconnected Economies)
The new Global Value Chain Development Report 2021. Beyond Production.
November 2021, emphasizes the following more important aspects:
First, The Global Value Chains are cross-border networks that deliver a product or
service from concept to market;
Second, The activities that add the most value to these chains are usually performed
before or after production, such as product design or marketing;
Third, Intangible Assets and Intellectual Property (brands, patented technologies and
supply chain management know-how) are increasingly determining the ability of
companies to manage and benefit from GVC. (Global Value Chain Development Report
2021)
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For example, analyzing opportunities of Business Collaboration between Canada and
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia – or the so-called Visegrad Group or the
V4, Muhammad Mohiuddin emphasizes the following points:
a. Technological development and opening of international market promoted the GVC
where manufacturers slice up their value chain and disperse their activities to suppliers in a
competitive way regardless of geographical borders.
b. According to the concept of global value chains, corporations decide what their core
competency is and where its focus will be, and what activities can be outsourced to third
parties making them more competitive.
The strategy of Global Value Chain can be observed in the following „Smiling Curve“
or „Smile/Smiling Curve“. (Mohiuddin M., 2018)

Diagram 1. „Smiling curve“ high and low added values
Source: Mohiuddin M., 2018.
The production chain starts from developing the idea of the product or service, research
and development (R&D), going through the manufacturing process and then utilizing
logistics and marketing to bring the product to the market.
Conslusion
First, International production, trade and investments are increasingly organised within
so-called global value chains where the different stages of the production process are
located across different countries. Globalisation motivates companies to restructure their
operations internationally through outsourcing and offshoring activities.
Second, Corporations try to optimise their production process by locating various
stages across different sites. In the past decades there has been a strong trend towards the
international dispersion of value chain activities such as design, production, marketing,
distribution, etc.
Third, The concept of global value chains is key to business digitalization, export
orientation and competitiveness of economic units. This appears to be a modern foreshadowing
for countries to engage in upward and downward linkages in world production. It shows the
possible directions for the transformation of global chains after the pandemic and
technological modernization to innovation-intensive industries.
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It is found that in today’s global economy, 70% of international trade involves global
value chains. (According to estimates Global Value Chain Development Report 2021, The
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021)
2. Value creation activities
The doyen of global value chains Michael Porter draws attention to the following
categories of value creation activities: (Porter M., 2016)
• Internal logistics – includes activities related to the receipt, storage and
distribution of everything that goes into the manufacture of a product: this includes loading
and unloading operations, warehouses, inventory control, organizing transport scheduling,
payments to suppliers;
• Manufacturing process – includes activities related to the transformation of raw
materials into an end product. These are, for example, the operation of technical equipment,
packaging, assembly, maintenance of equipment, testing, the operation of factories and
production centers;
• External logistics – includes activities related to the collection, storage and actual
delivery of products to customers. This is the storage of finished goods in warehouses,
loading and unloading operations, the work of transport delivering products to customers,
processing orders and determining the time of their execution;
• Marketing and retail – includes activities aimed at ensuring that customers can
purchase a product and, moreover, want to purchase it. This includes advertising,
promotion of products on the market, the work of sales personnel, quotas, the choice of a
sales channel, any relations to it, pricing policy;
• Service – activities in this category are related to the provision of services to
maintain or even increase the value of the product: installation, repair, training in the
utilization of the product, supplying of spare parts and customization of the product in
accordance with the needs of a particular consumer.
The author concludes that no country can be competitive in all production areas.
Michael Porter's strategy suggests that the common expansion of exports will be facilitated
by the transfer of products abroad. In some industries, positions will undoubtedly be lost,
but in others they will become stronger.
3. Construction of building global value chains
According to Smorodinskaya and Katukov, international companies can build value
chains by: (Smorodinskaya N. and Katukov D., 2017)
- the initial connection, where a product idea is formed (the practice of General
Motors, Sony, Apple);
- the final connection with the organizer being a distributor company (such as
Walmart) or a company with a world-famous brand (such as Nike).
To illustrate the benefits of creating global value chains, several illustrative examples
are given, namely:
The first example is the Walmart chains, which cover more than 60.000 suppliers, 80%
of which are located in China. (Gereffi G. & Christian M., 2009)
A second example, Nike chains, with 38.000 employees in the United States, form a
network of 930 companies in 50 countries with a total of over 1 million employees. (Locke
R. M., 2013)
A third example is Boeing, which in 2005 reorganized the production scheme of the
Boeing-737 and created a new global value chain. In it, foreign contractors from Japan,
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Italy and the United Kingdom assemble full-fledged aircraft modules. The modular system
reduced the line assembly time by almost 6 times. More efficient supply chain coordination
has brought the company additional cost savings.
Fourth example, a new global value chain for the production of Boeing-787 Dreamliner
parts. It includes dozens of suppliers around the world (from Australia, India, Spain and
other countries), which reduces assembly time and time for research and development.
(Huwart J.-Y. & Verdier L., 2013)
Fifth example, thanks to the outsourcing service of the Swedish Ericsson, Estonia
became a manufacturer of telecommunications equipment by the 2000s, and 10 years later an exporter of services for the creation and support of data transmission systems. (Tiits M.
& Kalvet T., 2012)
The global semiconductor value-creating model for consumer electronics, which
includes:
i. The cluster structure for global value chains:
 cluster in Japan: production of flint plates;
 cluster in the USA: plate processing;
 cluster in the USA Alaska – division of plates into crystals;
 cluster in Malaysia – assembly, testing and packaging of chips;
 cluster in Singapore – storage and distribution of chips;
 cluster in China – integration of chips into consumer goods;
 cluster in the USA New York – sale of electronics to the final consumer.
ii. The global trade flow generated by the key links of global value chains
- from Japan to the USA;
- from the USA to Malaysia;
- from Malaysia to Singapore;
- from Singapore to China;
- from China to the USA.
iii. Countries are members of the respective links
 Stages of processing and manufacturing of microcircuits: trade flow of 1.340
trillion dollars (15 countries - China, Hong Kong, Singapore, Taiwan, USA, Malaysia, Japan,
Germany, Philippines, Mexico, Thailand, France, Vietnam and Netherlands);
 Suppliers of raw materials and semi-finished products - flow from $ 36.8 billion
(China, USA, Japan, Germany, Korea, Taiwan, UAE, Singapore, UK, Italy, Norway, Mexico,
Netherlands, France and Brazil);
 Suppliers of the 2nd level for the link of assembly and testing of microcircuits - a
flow of 23.7 billion dollars. (China, Germany, USA, Japan, Taiwan, France, Korea, Hong
Kong, Italy, UK, Mexico, Netherlands, Poland, Canada and Belgium).
The following important aspects can be distinguished from the commented
interpretation:
a. Business network, which is built by global companies as a collective project with its
own time frame and sequence of actions;
b. The new value is created jointly by a network of legally independent but functionally
related firm suppliers;
c. Most of the suppliers belong to one or another highly specialized regional cluster;
d. The company, the organizer of the chain, is not present in most of the links, does not
seek to control key links, it acts as the coordinator of the project;
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e. By coordinating the chain, the leading company increases its income by maximizing
the total income of all participants;
f. An additional increase in added value is brought by synergistic feedback effects, that
is, skillful coordination of the actions of network partners.
Offering a typical scheme for the organization of global value chains, Smorodinskaya
N., Malygin V. and Katukov D. point out three important points:

Scheme 2. Cluster organization of a global value chain
Source: Constructed by Smorodinskaya N., Malygin V. and Katukov D., 2017.
First aspect. Firms that provide various types of business services (information,
intellectual, etc.) always participate in the chains of a particular profile. For example, in the
US and the UK, firms like Apple or Dyson are involved in global chains through the
development of new products, but do not have their own production facilities – „factoryless
goods producing firms“;
Second aspect. The nodes of global value chains are usually not any cluster agglomerations,
but the most successful clusters of the innovation type (innovation clusters) – constantly
deepen their specialization on the basis of innovations that create new products on a
collective basis and in a continuous mode, form an open and relatively stable ecosystem;
Third aspect. In order to enter local clusters and build global chains, the global value
chains host company itself must have maximum organizational mobility.
4. Driving forces of integration in global value chains
The decomposition and restructuring of the value chains means the discovery of all
elements of the chain, as well as the possible ways to integrate information technology by
structures and units. The emerging e-market is differentiated as open - any number of
sellers and buyers, or semi open - one buyer and many sellers.
Value-added chains are characterized by the following components, namely:
First, the decomposition and identification of the elements as:
 basic, including marketing and sales, internal and external logistics, processing,
maintenance;
102

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

 additional - human resources management, technological development, corporate
infrastructure and supply.
Second, models of interaction that are built based on the following schemes:
- „one to one“;
- „many to one“;
- „one to many“;
- „many to many“.
Third, restructuring and integration of information processes in different units and
stages.
The result of combining the models of interaction and integration of value chains are
the possible structures of business models: (Bonev, P., 2014)
 E-shop;
 Electronic delivery (E-procurement);
 Electronic auction (E-auction);
 Electronic halls (email or e-mail);
 Third party marketplace;
 Virtual community;
 Value chain service provider;
 Value chain integrators;
 Collaboration platforms;
 Information brokerage, trust, etc. services (Information brokerage, trust and other
services).
In the interpretation of LI Yong and Zhao Zhongxiu the opinion that a striking feature
of the twenty-first century global economy is the fragmentation of the production process
along global value chains (GVCs). Despite being called „global“, the chains are often
regional, with three main centres in North America, Europe and East Asia, of which the
latter has witnessed the most dramatic GVC development, giving rise to the concept
„Factory Asia“. (Timmer, Marcel P. et at, 2014; Li Y., Kong, X. X. & Zhang, M., 2015)
In the research project GLOBAL VALUE CHAINS AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT. Lessons from China, South-East and South Asia are launching the
following five key messages on global value chains:
 The global value chains are a major component of the global economy and their
importance is increasing;
 GVC participation hinges on low trade barriers and trade costs, but also on domestic
conditions;
 The global value chains have been regional rather than global, and Factory Asia is
the prime example of this;
 GVC integration increases incomes and employment, and is a driver of structural
change;
 GVC integration may have adverse environmental effects if participation entails
laxer environmental protection laws.
The integration processes in the global value chains are driven by:
i. Trade Liberalization Helps
GVCs operate across borders and therefore rely on trade as a tool for integrating
dispersed activities. It is emphasized that „the global value chains phenomenon has been
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strongly associated with trade and investment liberalization, and a reduction in the costs of
international trade.“ Trade liberalization makes the international movement of goods easier,
less costly and faster by relaxing tariff and non-tariff barriers to trade.
ii. Big Geography Matters
Proximity to an economic hub increases the prospects of integration into a global value
chain that operates around that hub. The story of Asia’s integration into GVCs, captured by
the „flying geese“ model, is one of export-oriented industrial activities flowing from more
advanced countries in the region to less economically developed countries in geographic
proximity.
Examples of such processes are:
- The Republic of Korea and Taiwan Province of China were integrated into Japanese
GVCs;
- China relied on its connection to Hong Kong Special administrative regions of China;
- Singapore was initially a hub for Malaysia and Indonesia. Value chains are often
organized regionally rather than globally;
- India and Vietnam increased GVC participation within chains that end in Southeast
Asia and China.
Consequently, value chains are often organized regionally rather than globally.
iii. Small Geography Matters Too
Special industrial zones can attract GVCs by providing a local environment with a
more liberalized regime than the rest of the country, and thereby providing benefits
associated with clustering.
iv. Investment Incentives Should Not be Overestimated
The emergence and expansion of global value chains has been linked to offshoring of
industrial activities by lead firms in the United States, Japan, Europe and recently from
emerging countries like China.
v. Building Up Manufacturing Competitiveness Comes First
Global value chain integration may improve industrial competitiveness through
technology transfers and other types of learning. So that developing a competitive industry
may be a prerequisite for successful GVC integration.
vi. Integration Requires Investment, Investment Requires Financing
Integration into GVCs requires the establishment of manufacturing facilities, and
upgrading implies investments in tangible (capital equipment, technology licenses) and
intangible (better educated employees, training, learning-by-doing) assets. (Global Value
Chains and Development, 2015)
Conclusions
First, Global Value Chains are defined as a „phenomenon“ where the making of a
product is spread across countries, regions and continents benefiting from comparative
local cost advantages to become globally competitive. GVCs are value chains, which are
activities that companies engage in to bring a product from development all the way to the
final consumer.
Second, global value chains were developed as priorities initially in Japan, whose
production base is in several East Asian countries. These processes later involved Chinese
industry to gain access to the benefits of location. This is reflected in the development of
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national export platforms in order to avoid adverse exchange rate developments.
Subsequently, China’s industry has become a „global trading platform for digitalization“.
Third, The „Trade in value-added and global value chains“ statistical profiles provide
insights on the actual contribution of foreign trade to an economy, the interconnection of
national economies within global value chains and the impact of the services industry on
trade.
Participation in global value chains and the international fragmentation of production,
will inevitably lead to increased job opportunities and economic growth. The COVID-19
pandemic has highlighted the urgent need to understand the dependence of many countries
on suppliers across the world. It is no coincidence that the new global paradigm of the
World Bank for the participation of countries in value chains added focuses on the
revolutionary approach to participating in global value chains. (Koishibekov, K., 2020)
In that regard, some developing countries have fully embarked on these processes.
Others believe that GVC recreates the periphery model – „good“ jobs concentrated in the
north and „bad“ jobs in the south. The competitiveness of the economy can be achieved by
combining the competitive production costs of value chains plus the application of high
technology. A clear example of this is China, India and Singapore, which achieve
significant economic growth through value chains. The right strategies can help developing
countries maximize their participation in global value chains.
Part II. Practical and applied aspects
GERMANY AS A EUROPEAN LEADER IN DIGITAL COOPERATION WITH
THE RUSSIAN FEDERATION
Introduction
The term Industry 4.0, also known as I4.0 or simply i4, first appeared in the Federal
Republic of Germany in 2011. It is part of the German federal government's new high-tech
strategy to accelerate the computerization of production. The term described a set of
technological changes in production. The term sets out priorities for a coherent policy
framework in order to maintain the global competitiveness of German industry. (See for
details: Smit, J. & St. Kreutzer, 2016)
The Industry 4.0 concept was presented to the public for the first time in the same year
at the Hanover Fair on 4-8 April 2011. At its initiative, a working group composed of
academic and university staff, managers and businessmen, led by Siegfried Dyce of Robert
Bosch GmbH and Henning Kagermann of the German Academy of Sciences and
Engineering, who launched the main aspects of the strategy. Industry Working Group 4.0
proposed a set of recommendations from the German federal government for the
introduction of a new digital industry.
The digital economy refers to a wide range of economic activities in which digitized
information and intellectual knowledge are used as key factors in production. The wide
scope of the application of digitalization processes requires sustainable cooperation
between the parties. In this context, the possibilities for cooperation between the Russian
Federation and Germany in the field of digital processes are considered.
In this commented aspect, Jann Raveling defines the main challenges for companies
focused on: (Raveling, J., 2020)
 Standardization of interfaces. In Industry 4.0, however, every system must be able
to communicate with every other system;
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 IT Security Infrastructure. The Internet of Things only makes sense if data can be
securely stored and exchanged online;
 Fast and accurate human-robot communication;
 Individual production requires individual marketing, sales and business processes;
 Self-regulating processes in flexible factories;
 Big data and artificial intelligence – optimization of processes through data evaluation;
 Work and training in digitization;
 Customer-oriented thinking. The customer should always be at the center of
attention of any enterprise.
1. Status and assessment of Russia's digital economy
In recent years, the government of the Russian Federation has shown an open interest
in cooperation with all developing countries. The state of digitalization in the country
shows that the digital economy of Russia is actively developing. This is a serious
prerequisite for its participation in mutually beneficial digital projects. In this context of
reflections and as a basis for fruitful cooperation, let us note some important aspects of the
state of digitalization in Russia, namely:
(a) According to Digital/McKinsey, in five years the digital economy of the Russian
Federation has grown by 59% and all sectors of the economy by 7%. It is noteworthy that
Russia is ahead of the European Union, including Germany, on the availability of
broadband and the best positions in terms of human capital. In terms of the number of
Internet users - first in Europe and sixth in the world, users of the portal for public services about 80 million people, about 10% of online banking customers use only mobile
applications, 60% of Muscovites register as a doctor online. (Digital/McKinsey, 2018)
(b) The contribution of the digital economy to Russia's GDP and its components
compared to other countries: USA – 10.9%, China – 10 %, European Union - 8.2%, Poland,
Czech Republic – 6.35 %, Brazil – 6.2%, India – 5.5%, Russia – 3.9%.
(c) The potential effect on GDP from the digitalization of the economy by 2025 is
estimated to reach between 4.1 and 8.9 trillion rubles, which will amount to 19-34% of the
total increase in GDP. (World Trade Organization, 2019)
If one takes into account the important indicators for a country's participation in global
value chains: value-added shopping centers in different aggregate networks (ICT sector),
respectively traditional trade networks, simple trade networks of GVCs, integrated trade
networks of GVCs (all goods and services), a different, but real and specific picture is to be
distinguished:
First, For the period 2000-2017, nothing significant has changed. In 2000 and 2017,
Russia corresponded with the same digital counterparties: most often with Kyrgyzstan,
Kazakhstan, Belarus, Mongolia and less frequently with Estonia, Cyprus, Lithuania and
Latvia.
Second, Russia is too far from participating in global value chains with major digital
leaders – such as the US, China and Germany. Moreover, the aforementioned countries
have not been associated with one another in the context of GVCs for a very long time about 18 years.
Third, This means that profitable global value chains bypass Russia and it cannot
„intertwine“ in their favorable financial and technological parameters.
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2. Views on possible digital areas of cooperation between Germany as a European
leader and the Russian Federation
At the end of 2013, the Digital Agenda 2014-2017 became part of the coalition
agreement between the Christian Democratic Union of Germany/Christian Social Union in
Bavaria and the Social Democratic Party of Germany, which set out the principles of
interaction between government departments, entrepreneurs, and trade unions, as well as
science and society in the digital economy.
The Agenda is based on the Industry 4.0 strategy, which is designed to provide answers
to the challenges of the forthcoming Fourth Industrial Revolution – back in 2011.
The Federal Republic of Germany was the first to justify the reasons, formulate the
content, and then put forward the concept of timely adaptation of the German industry to
the upcoming innovative and technological challenges, developed a set of state measures to
support businesses, primarily small and medium-sized ones. A special network communication
platform „Platform Industrie 4.0“ was created – bringing together representatives of the
state, business, science and education.
The Industry 4.0 map provides an overview of over 350 practical examples from the
industry, highlighting Germany's role as a leader in Industry 4.0.
Key digital business models have been identified, enabling new digital technologies,
including areas of mutually beneficial cooperation, namely:
- Cyber-physical systems (CPS);
- Cloud computing;
- Edge computing;
- IIoT/industrial internet platforms;
- Industrial Internet of Things (IIoT);
- Digital twin;
- Software-defined and service-oriented manufacturing;
- Great information;
- Artificial Intelligence. (Plattform INDUSTRIE 4.0., 2020)
Russia adopted the program "Digital Economy of the Russian Federation" in mid-2017.
The document developed by the Government of the Russian Federation provides a set of
measures in the field of markets and industries (smart cities, public administration, digital
healthcare, education), platforms and technologies (research and technological development),
framework conditions (legislative and regulatory environment, personnel), as well as
management systems (information infrastructure and security).
Five basic directions of development of the digital economy in Russia for the period up
to 2024 are defined:
 Regulatory regulation;
 Personnel and education;
 Formation of research competencies and technological reserves;
 Information Infrastructure;
 Information Security.
The software tools of the two countries are the basis of their cooperation in the field of
digital technology. Although there are a few projects to digitalize the economies of the two
countries, the Russian Federation cooperates thoroughly with Germany within the framework of
the European Union.
In the aforementioned aspect, the focus is on the current forms of cooperation in the
field of digital transformation of the two economies:
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 In June 2016, at the St. Petersburg International Economic Forum (abbr. SPIEF),
Russian Railways and Siemens concluded a Strategic Memorandum of cooperation for a
period of five years – in the field of digital technologies, railway automation and
telemechanics;
 The end of April 2017 in the framework of the traditional industrial fair in Hannover
„Russia-Germany: digital economy and industry 4.0. Business opportunities "set the stage
for identifying Russian and German markets of the digital economy and searching for
interaction models between entrepreneurs in this field;
 In early June 2017, a joint platform was created for the exchange of know-how and
the discussion of projects of German-Russian cooperation in the field of digitalization, as
well as a demonstration center for the German digital economy;
 Implementation of the concept of „Digital Enterprise“ at Russian enterprises and the
creation of digital energy systems, including Smart Grid technologies;
 The equipment of the Russian car manufacturer KamAZ will be upgraded within the
framework of the „Digital Production“ and „Smart Factory“ programs from „Siemens AG“.
In addition to the two divisions of its parent subsidiary in Russia, Siemens LLC (digital
production division and continuous production and propulsion division) and another
Russian subsidiary, Siemens PLM Software, are also involved in digitalization. It is no
coincidence that Siemens AG is defined as a leader in the digital cooperation with Russia;
 In February 2017, together with Russian Railways on the basis of the
„Podmoskovnaya“ multiple-unit depot, where diagnostics and servicing of „Lastochka“
electric trains are carried out, the concern created a center for processing and analysis of
data obtained during the operation of rolling stock and railway infrastructure. The new
structure became part of the Digital Railroad project being implemented by Russian
Railways;
 „Kaspersky Lab“ and „Siemens“ conducted joint testing of the domestic platform
Kaspersky Industrial Cyber Security (KICS) and system SIMATIC WinCC Open
Architecture (WinCC OA) on the SCADA Companies in Germany.
The SCADA system SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA) is part of the
SIMATIC HMI product family and is designed for use in applications requiring a flexible
and adaptive platform for solving individual customer tasks, as well as in large and/or
complex projects with specific requirements to the functionality and architecture of the
system. German-speaking countries (describe Germany (D), Austria (A), and Switzerland
(CH) - DACH), which include Germany, Switzerland and Austria, account for about 15%
of Kaspersky Lab's turnover.
As the export leader of Russian software abroad, Kaspersky Lab is an important link in
the Russian-German dialogue in the field of digitalization:
 Siemens AG, together with the Ministry of Industry and Trade of the Russian
Federation, began the practical implementation of a program for creating a single digital
space for Russian industry, aimed at the integrated implementation of digital technologies
at all stages and levels of industrial production. It should also be noted that the Siemens
company actively cooperates in the field of digitalization with the St. Petersburg State
University, the Ural Federal University, the German-Russian Institute of Modern
Technologies in Kazan and the Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University,
in which a joint laboratory „Industrial artificial intelligence systems“ has been created.
 In the beginning of February 2018 in Moscow within the framework of the
International Forum „Week of Russian Business“ organized by the Russian Union of
108

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Industrialists and Entrepreneurs, the German-Russian Initiative for Digitalization of the
Economy (GRID) was launched. (Belov V., 2018)
Given that the concept of „cybersecurity“ will soon become obsolete and will be
replaced by the concept of „cyberimmunity“, both Russian and German IT business could
work together on „cyberimmunity“ as an important and promising area of digitalization.
 While the traditional economy is experiencing a lockdown due to the COVID-19
pandemic, the importance of its digital sector, like digital technologies in general, has
grown exponentially. In this sense, in Russia, as well as in Germany, tech companies have
proposed effective solutions, including but not limited to monitoring the spread of the virus.
At the same time, digitalization is not only an opportunity, but also a risk. The webinar
„Opportunities and Challenges: Russian-German Cooperation in Digitalization after the
Coronavirus“, held on July 9, 2020, was dedicated to those issues.
3. German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy
The German-Russian Initiative for the Digitalization of the Economy brings together
the potential of Russian and German businesses in the digital economy.
The German-Russian Initiative for Digitization initiative was officially launched at the
St. Petersburg International Economic Forum in early June 2017. The main mission of the
Initiative is to intensify the Russian-German dialogue in the field of the digital economy
and Industry 4.0.
On the German side, members of the GRID initiative are Siemens, SAP, Bosch,
Volkswagen and Phoenix Contact, as well as the Eastern Committee of the German
Economy and the Russian-German Chamber of Commerce.
On the Russian side, GRID includes: the Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs, Rostelecom, the Skolkovo Foundation, Tsifra, TMK, Sinara Group, Rostec
Corporation, Kaspersky Lab and Russian Railways.
The objectives of the German-Russian Initiative for Digitization can be specified:
(GRID, 2017)
- Intensification of the Russian-German dialogue on the application of worldrenowned practices in the field of digitalization and industry 4.0;
- Accelerating the digital transformation of the Russian economy and increasing the
competitive advantages of German and Russian high-tech products through the
exchange of experience and the creation of strategic models of cooperation;
- Expanding the presence of GRID members in both markets of its partner countries;
- Strengthening and developing Russian-German synergy in the digital economy;
- Public demonstration and promotion of this synergy.
4. The German-Russian concept of the „Factory of the Future“ in the conditions
of digitalization of the Russian economy
The „factories of the future“ are production systems based on comprehensive
technological solutions (integrated technology chains), which make it possible to develop
and produce internationally competitive new generation products at short notice. The
design is usually based on so-called „Testbeds“ 13. The term „factory of the future“ stands
for digitized, intelligent and virtual factories, which make it possible to manufacture
technology-intensive products better and faster than the current case in the Russian
economy.
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Figure 1. Components of a factory of the future
I. Digital factory
Digital product
development
Modeling

II. Smart factory
Agile production
and mass
production
Development of
tailor-made
solutions
like a digital
factory +
Industrial robots;
MES and ICS
systems;
Sensor
technology;
Industrial Internet;
Big data.

I. Technologies

Digital development
and
Modeling;
New materials and
designs including
certification;
Additive and hybrid
technologies;
CNC technologies;
Smart Big Data=.

II. Results

Less errors in
development;
Little need for
revision,
less production
waste;
Get to market faster
for
new products.

III. Product

Digital model;
Series product;
Digital twin;
Samples or small series.
TRL1 - TRL 9;
TRL 4 - TRL 9;
MRL 1 - MRL 10.
MRL 4 - MRL 10.

IV. Technological maturity
Defining the
concept

Less production
waste,
low energy
consumption;
Higher
productivity;
Less before
production starts
or end of production.

III. Virtual factory
Spatially distributed,
networked
production
like a digital factory
+
like an intelligent
factory
+
Digital operations
management systems
(ERP,
CRM, SCM ...)

More value creation;
More employment;
More transparent
supply chains;
Protection of
intellectual property.

Supply chain;
Pattern or Small series;
Series product.
TRL 1 - TRL 9;
MRL 1 - MRL 10.

The „factories of the future“ are production systems based on
comprehensive technological solutions (integrated technology
chains), which make it possible to develop and produce
internationally competitive new generation products at short notice.
The concept is based „TestBeds“ 13 – digitized, intelligent and
virtual factories, which make it possible to manufacture technologyintensive products better and faster.

Author's construction by: Geschäftsanbahnung. Industrie 4.0 mit Fokus auf die Kfz - und
Maschinenbauindustrie. September 2020, s. 14
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Symbols used:
Computer Numerical Control, abbreviation (CNC);
MES – Manufacturing Execution System;
ICS – Incident Command System;
ERP – Enterprise Resource Planning;
CRM – Customer Relationship Management;
SCM – Supply Chain Management (SCM);
TRL – Technology Readiness Levels: TRL 1. Basic principles observed; TRL 9.
Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing
in the case of key enabling technologies; or in space);
MRL – Manufacturing Readiness Levels: MRL 1. Basic manufacturing implications
identified; MRL 10. Full rate production demonstrated and lean production
practices in place.
The factories of the factories of the future are presented in the following table.
Table 1
Markets for the „factories of the future“ in numbers
Indicators
Years
Worldwide
(thousand
US dollars)
Russia
(thousand
US dollars)
Share of
Russia (%)

Market for consulting
and engineering services

Market for services
and accelerated
certifications
2020
2035

Market for training
and further education
services
2020
2035

2020

2035

896 118 859

1 396 000
000

5 000 000

33 600 000

-

-

2 509 133

10 900 000 –
21 200 000

25 000

160 000

13 861

50 000 –
94 000

0.3

08-1.5

0,5

0,5

-

-

Constructed by: Industrie 4.0 mit Fokus auf die Kfz – und Maschinenbauindustrie.
2020, s. 15.
In conclusion, the table shows that the indicators „Market for consulting and
engineering services“ and „Market for services and accelerated certifications“ report very
low relative weights in percentagewise.
German companies are pioneers in the field of digitization, while Russia is only just
beginning its transition. Its economy shows good growth rates. In the period from 2016 to
2017, the first bilateral pilot projects in the field of digitization at company level were
launched. Companies such as Siemens AG, SAP, Bosch Rexrodt play a leading role on the
German side and KAMAZ, JSC „Russian Railways“, „Atommash“ and „Gazprom Neft“ on
the Russian side.

111

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

In the chronological aspect, the cooperation between Germany and the Russian
Federation on the creation of Industry 4.0 is presented as:
(i) Siemens AG 3
KAMAZ, the largest automobile manufacturer in Russia, is renewing its model range,
implementing new technologies and adapting its production processes using Siemens PLM
software. The project was launched in 2006 and is supported by a comprehensive approach
to implementing product lifecycle management (PLM) technologies. KAMAZ uses a
number of Siemens PLM Software products including NX, Teamcenter and Tecnomatix.
In 2018, Kaspersky, ITELMA NPP and Siemens agreed a partnership as part of the
project to create a unified digital space for Russian industry „4.0 RU“. The core idea of the
4.0 RU project consists in the consistent implementation of digital technologies at all levels
of industrial production and in all phases of the product life cycle.
In 2019, the compatibility of the current versions of the Kaspersky Industrial Cyber
Security product and the SIMATIC WinCC Open Architecture platform from Siemens was
confirmed. The shared use of KICS and WinCC OA provides the customers of different
industrial sectors the opportunity to meet comprehensive requirements in the area of
cybersecurity of the deployed and implementing industrial automation, operational
monitoring and control systems.
Siemens and DMG Mori are also cooperating with the „Digital Mechanical Engineering“
center at the Tambov State Technical University - the first of 15 planed centers. The
German-Japanese machine tool manufacturer DMG Mori has networked the CNC machines
in its plant in Ulyanovsk with the Celos interface, thus collecting operating data and storing
it in the cloud.
For the Russian rail transport company OTEKO, Siemens is developing solutions for
the digitization and automation of a mound for freight trains at the „Panagija“ train station
(Taman port) in the Krasnodar region. The shunting of the wagons is computer-controlled
without the use of locomotives.
Siemens opened a data service center in Moscow in 2017 in cooperation with Russian
Railways. In the future, smart data will ensure the optimized operation and predictive
maintenance of trains. It is the third data center of its kind after Munich-Allach and Atlanta.
Data streams from trains from 15 countries converge in all three centers.
(Geschäftsanbahnung, 2020)
(ii) SAP SE (Systems, Applications and Products in Data Processing)
The international NLMK Group (steel production) is the first company in the CIS
market to switch to SAP SE / 4HANA 4, a new generation IT platform. SAP SE / 4HANA
is now integrated with two dozen IT and production systems of the NLMK Group in Russia
in the EU – with a total of more than 6,500 users.
One of the largest projects in the field of digital transformation is the development of
an operational management system based on the SAP ERP for the Nornickel Group, one of
the world's largest producers of palladium, nickel, platinum and copper. The uniform IT
system covers more than 6,000 employees, around 50 locations and business units. The
3

Siemens AG is a German conglomerate operating in the fields of electrical engineering, electronics,
power equipment, transportation, medical equipment and lighting, as well as specialized services in
various areas of industry, transport and communications.
4
SAP SE - German multinational software corporation based in Walldorf, Baden-Württemberg, that
develops enterprise software to manage business operations and customer relations.
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largest companies in the Norilsk industrial region were included in the uniform information
space of the Nornickel Group, the Production processes have been included in the group's
continuous production chain. It is planned to have one by 2022.
Complete basic automation with SAP ERP, and at the same time, the conception of a
future-oriented SAP architecture based on the latest SAP products including SAP SE /
4HANA and SAP Leonardo. Severstal PAO, one of the world's largest metal manufacturers
and mining companies, started to switch from the currently used SAP ERP platform to the
new generation SAP SE / 4HANA platform in the first quarter of 2020.
(iii) KUKA AG 5
In 2017, the agreement on a strategic partnership between KAMAZ PAO and KUKA
Robotics RUS OOO was signed. The object of the agreement is to set up industrial robots
in the production facilities of the automobile manufacturer. As part of the strategic
partnership, projects for comprehensive automation and modernization of the production
capacities of the automotive group are to be implemented. Accordingly, KUKA Robotics
RUS was added to the list of strategic suppliers of Russia's leading truck manufacturers for
the period up to the end of 2022.
Germany also supports Russia in training specialists for automation and robotics
technology at the German-Russian Institute of Advanced Technologies of the Technical
University of Kazan „A. N. Tupolev“ in Tatarstan. The St. Petersburg Polytechnic
University is also involved in this cooperation.
Under the auspices of the project, the German-Russian Initiative for the digitalization
of the Yekaterinburg economy is the subject of cooperation in the field of artificial
intelligence and innovative technologies. The Sverdlovsk region, and in particular the
Middle Urals, are very interesting for German business.
In the context of cooperation in the field of digital economy between the two countries,
we could draw the following conclusion: The Russian Federation and the Federal Republic
of Germany have a different understanding of Industry 4.0. In Germany, this is, first of all,
the digitalization of the entire industry, and Russia has gone very far ahead in terms of
digital services. The digital economy is an economy of partnership, it opens up a wide field
for cooperation. German companies are ready to offer solutions for the modernization of
Russian industry, including the implementation of the Smart Region project which provides
the solution of a wide variety of problems, from infrastructural to legislative.
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СТРУКТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО – ВОДЕЩ ФАКТОР
ЗА ФОРМИРАНЕ ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
Камен Сейменлийски
Бургаски свободен университет

PRODUCTION STRUCTURE - A LEADING FACTOR
FOR FORMATION OF ELECTRICITY PRICES
Kamen Seymenliyski
Burgas Free University
Abstract: The infrastructure built over the years for the production, transmission and
distribution of electricity has a leading role in the formation of the cost and prices of energy
produced. This article discusses some of the aspects that directly affect the formation of final
electricity prices for consumers.
Keywords: transmission and distribution of electricity, Energy system, prices of energy,
Energy.
Резюме
Изгражданата през годините инфраструктура за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, има водещо значение при формиране себестойността и цените на произведената енергия. Настоящата статия разглежда част от
аспектите, влияещи пряко върху формирането на крайните цени на електроенергията за потребителите.
I. Развитие на българската енергийна система
Развитието на енергийната система на Република България като единна инфраструктура е започнало в средата на XX век. Както всяка съвременна енергийна система тя е изграждана като взаимносвързан организъм от производствени мощности,
преносна система, разпределителна система и система за доставка до крайния потребител. Основните енергийни мощности са изграждани във втората половина на
XX век и са показани в табл. 1. От таблицата е видно, че основен дял от инсталираната мощност се формира от въглищните централи, използващи за гориво нискокалорични лигнитни въглища. От тях се обуславя и най-големият дял от отделените емисии парникови газове в атмосферата.
До 2006 г. водещ дял на производството на електроенергия в България се е
формирал от работещите до тогава ядрени мощности в България, които не отделят
вредни емисии в атмосферата. Спирането от експлоатация на I-ви и II-ри реактор на
АЕЦ „Козлодуй“ на 31.12.2002 г. и на III-ти и IV-ти блок на 21.12.2006 г. води до
формиране на структурата на производствени мощности в сегашния и вид, както е
представена на табл. 1.
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II. Структура на производство на електрическа енергия в Република България
На фиг. 1 е представена структурата на производствените мощности за производство на електроенергия в Република България в графичен вид. Не е маловажен фактът и, че тази структура е формирана в сегашния и вид при нарастващ дял от инсталирана мощност на присъединени фотоволтаични и вятърни централи, които силно
зависят от метереологични и сезонни фактори.

Таблица 1 – Производствени мощности на Република България

Фигура 1 – Дял от общата инсталирана мощност по тип генерация.
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Единствена допълнителна крупна мощност, която е изградена през последните
години, е ТЕЦ AES, изграден от американски инвеститори, който също е на основно
гориво лигнитни въглища.
Настоящата структура на инсталирани мощности по естествен начин определя и
структурата на производство от различните видове централи. Тя е представена в табличен и графичен вид в табл. 2 и фиг. 2.

Таблица 2 – Брутно електропроизводство на Република България

Фигура 2 – Дял от общото брутно електропроизводство по тип генерация.
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От табл. 2 отново се вижда, че през последните години нараства делът на произведена електроенергия от фотоволтаични централи, а спада производството от топлоелектрически централи. Този процес е естествен и се дължи, преди всичко, на присъединяването на нови мощности от фотоволтаични централи [1,2,3]. Повишеното
производство от такива централи налага ограничаването на производствата от други
видове мощности. От данните се вижда, че за изследвания период това намаление е
основно за сметка на производството от топлоелектрическите централи.
Политиката на Европейския съюз налага ограничаване на емисиите от парникови
газове, отделяни в атмосферата. Това може да бъде постигнато в Република България
по четири основни начина.
Първия начин е чрез изграждане на производствени мощности на база на различни видове технологии от възобновяеми източници на енергия [4,5,6,7].
Вторият начин е чрез изграждане на мощности, използвайки ядрени технологии.

Фиг. 3. Моментни стойности на мощност, отдавана от различни видове
електроцентрали в светлата част на денонощието.
Третият начин е чрез изграждане на електроцентрали, използващи за гориво природен газ.
Четвъртият начин е чрез засилване на мерките по енергийна ефективност на
сградни и промичлени системи.
За момента приоритетно се изграждат фотоволтаични и вятърни електроцентрали, което изменя структурата на производство в посока на зависимост от климатични,
сезонни, часови и други фактори. От фиг. 3 и фиг. 4 ясно се вижда как дори в рамките
на едно денонощие структурата на производство се променя. Тази промяна най-ясно
се вижда при производството от фотоволтаични централи, чиито дял от близо четири
процента спада до нула. Този спад в случая се компенсира от производство на енергия от водноелектрически централи. Виждаме и съответните промени при производ119
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ството от вятърни централи. Всички тези промени при нарастващ дял, приоритетно,
на производство от климатичнозависими източници създават проблеми при балансиране на енергийната система [8,9,10, 11,12,13].

Фиг. 4. Моментни стойности на мощност, отдавана от различни видове
електроцентрали в тъмната част на денонощието.
III. Влияние на структура на производство върху себестойността и цената
на електрическа енергия
Освен проблемите с енергийния баланс, не трябва да се пренебрегват и проблемите, предизвикани от факта, че нараства делът на производство от източници на
енергия с по-висока себестойност. Такива генериращи мощности освен електроцентралите, произвеждащи енергия от възобновяеми източници на енергия, от скоро са и
тези използващи лигнитни въглища. При последните определящ фактор започва да
става цената на отделяните емисии от парникови газове [18, 19, 20, 21, 22, 3].
За да се преодолеят формулираните по-горе диспропорции, трябва да се увеличава пропорционално и делът на производствените мощности, които не зависят от климатични, сезонни, часови и други фактори. Приоритет при изграждането на такива
мощности трябва да се дава и на технологии, по които се произвежда електроенергия
с по-ниска себестойност.
Възможните енергийни източници за Република България са природен газ и ядрена енергия. Имайки предвид, че цената на природния газ постоянно нараства, найвъзможен стабилизиращ фактор за българската енергетика би бил изграждането на
допълнителни ядрени мощности.
За да се изледва влиянието на задълбочаващите се диспропорции в структурата
на производствените мощности, присъединявани към енергийната система върху
процесите на формиране на цените в пазарния сегмент са получени редица зависимости представени по-долу.
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Първоначално е изследван характерът на изменение на производството на електроенергия от структуроопределящите производствени мощности през последните
пет години.
На фиг. 5 са представени графики на изменение на производството на електроенергия от ядрени мощности от 2017 г. до настоящия момент. От тях се вижда, че няма съществени промени в характера на производство през настоящата година спрямо
предходните. Това подкрепя и тезата, че този вид производствени мощности са прогнозируеми, слабо зависят от сезонни фактори и спомагат за стабилността на енергийната система.
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Фиг 5. Производство на електроенергия от ядрени електроцентрали.
На фиг. 6 е изобразен характера на изменение на производството от електроцентрали използващи за гориво лигнитни въглища, които също са структуроопределящи
за енергийната система на Република България. От получените зависимости се наблюдават известни различия в характера на производството през 2021 г. спрямо предните години, които са обусловени от различни фактори. Най-вероятно спадът през
месец юни се дължи на спирането на производствени мощности за сезонна профилактика и ремонти, съчетано с тенденция за избягване на плащане на високи цени за парникови газове. След месец юли наблюдаваме нарастване на производството с повишена стръмност, което се дължи на необходимоста от задоволяване на нуждите от
по-голямо количество електроенергия, с по-ниска себестойност за овладяване на високите ценови нива.
На фиг. 7 наблюдаваме характера на изменение на производство на електроенергия от фотоволтаични централи. От характеристиките ясно се вижда сезонният характер на това производство. По-голямата част от тези мощности доставят енергия с повисока себестойност през летните месеци. Сезонният характер на това производство
е най-силно изразен през настоящата година.
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Фиг. 6. Производство на електроенергия от електроцентрали,
използващи за гориво лигнитни въглища
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Фиг. 7. Производство на електроенергия от фотоволтаични централи по месеци.
Описаните по-горе тенденции намират отражение и в изменението на общото
производство на електроенергия, а също и върху цените на либерализирания сегмент
от пазара на електроенергия. Това отражение е видно от графиките, изобразени на
фиг. 8 и фиг. 9. При нарастващия дял на производство на електроенергия от фотоволтаични централи, поради климатични фактори и намаляне на производството от други източници е естествено на либерализирания пазар да се предлагат приоритетно по122
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големи количества електроенергия с по-висока цена. Това съчетано с повишено търсене, повишава и ценовите нива на либерализирания пазар.
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Фиг. 8. Общо производство на електроенергия
по месеци в Република България.
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Фиг. 9. Изменение на цените на електроенергия за MWh
на либерализирания пазар.
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За да могат такива кризисни ситуации да бъдат овладявани, е необходимо да има
повече стабилизиращи източници на енергия, които да предлагат на пазара пакети с
по-ниски ценови нива, когато е необходимо.
При преминаване, след няколко години, на либерализирания пазар на електроенергия и на битовите консуматори тези фактори ще се отразяват още по драстично
на ценовите нива на пазара. Този период ще съвпадне и с периода на изпълнение на
поетите ангажименти от страна на държавата за увеличаване на броя на електромобилите, както и на подмяна на основните методи за отопление на населението, с цел
както на намаляване на емисиите от парникови газове, така и на количествата финни
прахови частици отделяни в атмосферата [14,15,16,17].
Изводи
Анализът на сегашните пропорции при присъединяване на различни генериращи
мощности към електроенергийната система на Република България показва тенденции към увеличаване дела на брутното производство на електроенергия от електроцентрали, използващи възобновяеми източници на енергия. Това би било благоприятно, ако пропорционално на изграждането на такива мощности се изграждат и генериращи мощности, използващи източници, които не са зависими от климатични, часови
и сезонни фактори [24, 25, 26, 27].
Ценовите кризи в енергийния сектор ще се задълбочават допълнително и при
изпълнение на поетите ангажименти на Република България към Европейския съюз,
както по „Зелената сделка“, така и по другите подписани от наша страна споразумения.
Нуждите от електроенергия при динамично изменящия се характер на консумация могат, в краткосточен план, да бъдат задоволени единствено при изграждане на
нови ядрени мощности. Що се отнася до дългосрочното стабилизиране на отрасъл
„Електроенергетика“, трябва да се търсят нови нетрадиционни технологии, използващи евтини и достъпни източници на енергия. Такъв източник на енергия може да бъде сяроводородът, който може да бъде извличан от Черно море, както и водород, добиван чрез технологии, използващи възобновяеми източници на енергия. Развиването
на тези технологии ще даде възможност и за разширяване на възможностите за акумулиране на електроенергия като балансиращ фактор в енергийната система на
България.
И не на последно място, трябва категорично да се заяви, че развитието на отрасъла трябва да се подчинява, преди всичко, на строгото спазване на законите и правилата, определени от фундаменталната и приложна наука, а не на законите, създадени
под влиянието на временни настроения на не до там грамотни политици [28, 29].
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ИНВЕСТИРАНЕ В ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
доц. д-р Диана Съботинова
Бургаски свободен университет

INVESTING IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Assoc. Prof. Diana Sabotinova, PhD
Burgas Free University
Abstract: UNCTAD projected the annual investment gap for developing countries at $2.5
trillion between 2015 and 2030 for ten sectors that incorporate all 17 sustainable
development goals. The SDGs-relevant investment sectors covered basic infrastructure
(roads, rail and ports, power stations, telecommunication, water and sanitation), food
security (agriculture and rural development), climate change mitigation and adaptation,
health and education. There is a need for private investment, including international
investment, to supplement public and domestic investment in order to bridge the financial gap.
Key words: sustainable development goals (SDGs), investment.

Цели за устойчиво развитие (ЦУР)1
Цел 1: Край на бедността – навсякъде и във всички нейни форми
В световен мащаб броят на хората, живеещи в крайна бедност, намалява от 36%
през 1990 г. на 10% за 2015 г. Но темпът на промяна се забавя и кризата заради
COVID-19 рискува да сложи край на постигнатия напредък в борбата срещу бедността. Ново проучване на ООН предупреждава, че икономическата криза от глобалната
пандемия може да увеличи бедността в световен мащаб с половин милиард души,
или 8% от цялото население. Това ще е първият път, когато бедността в световен мащаб се е увеличила след тридесет години, от 1990 г. насам.
Повече от 700 милиона души, или 10% от населението на света, все още живеят в
крайна бедност и се борят за задоволяване на най-основните нужди като здравеопазване, образование и достъп до вода и хигиена. По-голямата част от хората, живеещи с
по-малко от 1,90 долара на ден, живеят в Африка на юг от Сахара. В световен мащаб
равнището на бедност в селските райони е 17,2% – повече от три пъти по-високо, отколкото в градските райони. За тези, които работят, работата не гарантира достоен
живот. Всъщност 8% от заетите работници и техните семейства по целия свят са живели в крайна бедност през 2018 г. Едно от пет деца живее в крайна бедност. Осигуряването на социална защита за всички деца и други уязвими групи е от изключително значение за намаляване на бедността.

1
The Sustainable Development Goals. United Nations. 2015.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

127

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да гарантират, че всички в обществото са защитени от безработица и имат
достъп до услуги като медицински грижи. Тази социална закрила е насочена
главно към най-бедните и уязвими хора.
• Да отделят ресурси, за да създадат социални програми за хората с финансови
затруднения. Да подпомогнат нуждаещите се чрез осигуряване на дом и условия за достоен живот, равен достъп до основни услуги, до възможности за работа и развитие, до технологии и подкрепа в това, те сами да създават компании.
• Да изградят устойчиви умения у хората с по-малки финанси, така че да са подобре защитени при екстремни климатични аномалии като наводнения, суша,
както и други икономически, социални и екологични кризи.
Цел 2: Край на глада
След десетилетия на непрекъснат спад, броят на хората, които гладуват – измерен чрез разпространението на недохранването – отново започна бавно да се увеличава през 2015 г. Текущите оценки показват, че близо 690 млн. души редовно гладуват,
или 8,9% от световното население – нарастването е с 10 млн. души за една година и с
близо 60 млн. за пет години. Светът не е на път да постигне нулев глад до 2030 г. Ако
последните тенденции продължат, броят на хората, засегнати от глада, ще надхвърли
840 млн. до 2030 г. Според Световната хранителна програма 135 млн. души страдат
от остър глад, главно поради предизвикани от човека конфликти, климатични промени и икономически спад. Пандемията на COVID-19 може да удвои този брой, излагайки допълнителни 130 млн. души на риск от остър глад до края на 2020 г.
С повече от четвърт милиард души, които потенциално са на прага на глада,
трябва да се предприемат бързи действия за предоставяне на храна и хуманитарна
помощ на най-рисковите региони. В същото време е необходима дълбока промяна на
световната система за прехрана и земеделие, ако искаме да нахраним над 690 млн.
души, които са гладни днес – и допълнителните 2 млрд. души, които светът ще има
до 2050 г. Увеличаването на производителността на селското стопанство и устойчивото производство на храни е от решаващо значение за облекчаване на опасностите
от глад.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да сложат край на недохранването чрез по-добри програми за деца, майки и
възрастни, да осигурят безопасна, богата на хранителни съставки и достатъчна като количество храна за тях през цялата година.
• Да повишат земеделското производство и дохода на дребните фермери, уважавайки околната среда, биоразнообразието на всеки регион и присъщите за
региона ресурси.
• Да се справят с проблеми като засушавания, наводнения и други бедствия и
природни аномалии.
• Да защитят разнообразните видове семена, реколти и селскостопански животни (домашни и диви), както и честно и справедливо да разпределят облагите
от тези ресурси.
Цел 3: Добро здраве и благоденствие
Осигуряването на здравословен живот и насърчаването на благосъстоянието във
всички възрасти е от съществено значение за устойчивото развитие. В момента светът е изправен пред глобална здравна криза, различна от всяка друга – COVID-19
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увеличава човешкото страдание, дестабилизира глобалната икономика и застрашава
живота на милиарди хора по целия свят.
Преди пандемията беше постигнат голям напредък в подобряването на здравето
на милиони хора. Постигнати са значителни крачки в увеличаването на продължителността на живота и намаляването на някои от често срещаните убийци, свързани с
детската и майчината смъртност. Но са необходими повече усилия за пълно изкореняване на широк спектър от заболявания и за справяне с много различни постоянни и
нововъзникващи здравни проблеми. Осигуряването на по-ефективно финансиране на
здравните системи, подобряване на санитарните условия, хигиената и увеличения
достъп до лекари, може да постигне значителен напредък в спасяването на живота на
милиони.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да намалят броя майки, които загиват по време на раждане, поради настъпили
усложнения.
• Да предотвратят смъртността при новородени и деца под 5-годишна възраст.
• Да сложат край на епидемии и заразни заболявания като: ХИВ/СПИН, хепатит
и други болести или преносими заболявания.
• Да образоват хората по теми като: превенция и злоупотреба с наркотици и алкохол и проблеми, свързани с психичното здраве.
• Да предоставят информация за семейно планиране, сексуално образование и
репродуктивно здраве.
• Да осигурят за всеки ползване на правото на здраве, което включва висококачествена медицинска грижа, достъпни и икономични лекарства и ваксини.
• Да намалят двойно смъртността и травмите поради пътни инциденти на глобално ниво.
• Да намалят значително броя смъртни случаи и болести от опасни химикали и
въздух, както и замърсени води и почви.
Цел 4: Качествено образование
Образованието дава възможност за повишаване на социално-икономическа мобилност и е ключ към избягването на бедността. През последното десетилетие е постигнат значителен напредък към увеличаване на достъпа до образование и степента
на записване в училищата на всички нива, особено за момичетата. Независимо от това, около 260 млн. деца все още не са учили в училище през 2018 г. – почти една пета
от световното население в тази възрастова група. И повече от половината от всички
деца и юноши в света не отговарят на минималните стандарти за владеене на четене
и математика.
През 2020 г., когато пандемията на COVID-19 се разпространи по целия свят, поголямата част от страните обявиха временно затваряне на училищата, засягайки над
91% от учениците по целия свят. Към април 2020 г. близо 1,6 млрд. деца и младежи
са били извън училище. И близо 369 млн. деца, които разчитат на училищно хранене,
трябва да търсят други източници за ежедневно хранене. Никога досега толкова много деца не са излизали от училище по едно и също време, нарушавайки ученето и
променяйки живота, особено на най-уязвимите и маргинализирани. Световната пандемия има дългосрочни последици, които могат да застрашат трудно постигнатия
напредък в подобряването на глобалното образование.
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За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да подсигурят образование за всички, като започнат с основно образование.
• Да предложат повече възможности за техническа и професионална подготовка
на младежи и възрастни, за да могат да намерят по-добра работа.
• Да сложат край на неравенствата в образователните възможности между:
жените и мъжете, децата с увреждания, коренното население и жертвите на
конфликти.
• Да подобрят училищната база така, че тя да предоставя сигурна и позитивна
среда за всички.
• Да увеличат броя стипендии за професионална и техническа подготовка в родината на човека или извън нея.
• Да увеличат броя на подготвени и квалифицирани учители.
• Да насърчават образованието с цел устойчиво развитие на общностите и обществата.
Цел 5: Равенство между половете
Равенството между половете е не само основно право на човека, но и необходима
основа за мирен, проспериращ и устойчив свят, но все още има дискриминационни
закони и социални норми. През последните десетилетия е постигнат напредък: повече момичета ходят на училище, по-малко момичета са принудени да сключват ранен
брак, има повече жени служат в парламента и на ръководни длъжности, а законите се
реформират за постигане на равенство между половете. Въпреки тези победи остават
много предизвикателства: дискриминационните закони и социални норми остават
всеобхватни, жените продължават да бъдат недостатъчно представени на всички нива
на политическо ръководство и 1 на всеки 5 жени и момичета на възраст между 15 и
49 години съобщава, че е преживяла физическо или сексуално насилие от интимен
партньор в рамките на 12-месечен период.
Ефектите от пандемията COVID-19 могат да унищожат ограничения напредък,
постигнат по отношение на равенството между половете и правата на жените. Избухването на епидемията от коронавирус изостря съществуващите неравенства за жените и момичетата във всяка сфера – от здравеопазването и икономиката, до сигурността и социалната защита. Жените играят несъразмерна роля в борбата срещу вируса,
включително като здравни работници на първа линия и предоставящи домашни грижи. Неплатената грижа на жените се е увеличила значително в резултат на затварянето на училища и увеличените нужди на възрастните хора. Жените също са по-силно
засегнати от икономическото въздействие на COVID-19, тъй като те несъразмерно
работят на несигурни пазари на труда. Близо 60% от жените работят в сивата икономика, което ги излага на по-голям риск от изпадане в бедност. Пандемията също
така доведе до рязко нарастване на насилието срещу жени и момичета. С въведените
ограничителни мерки много жени са хванати в капан у дома със своите насилници.
Новите данни показват, че след избухването на пандемията насилието над жени и
момичета – и особено домашното насилие – се е засилило.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да прекратят всички форми на дискриминация срещу жени и деца навсякъде.
• Да сложат край на насилието срещу жени и момичета във всичките му форми,
включително трафика с цел сексуална експлоатация и други форми на експлоатация.
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Да прекратят всички практики и традиции, които биха могли да увредят физическото, психологическото и сексуалното здраве на жените и децата.
Да оценяват работата, която жената върши във всяка сфера от живота. Да окуражават жените и момичетата да имат равни реални възможности да участват
във всички политически, икономически и публични сфери и гласът им да бъде
чут.
Да защитават правата на жените за сексуално и репродуктивно здраве.
Да подкрепят политики и закони, които да осигурят равенство между половете, включително и реформи, които да дадат на жените равен достъп до притежание и контрол над земя и други форми на собственост, финансови услуги,
наследство и природни ресурси.

Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия
Въпреки че е постигнат значителен напредък в увеличаването на достъпа до чиста питейна вода и канализация, милиарди хора – предимно в селските райони – все
още нямат достъп до тези основни услуги. В световен мащаб всеки трети от хората
няма достъп до безопасна питейна вода, двама от всеки пет души нямат основно измиване на ръцете със сапун и вода, а над 673 млн. души все още практикуват открита
дефекация.
Пандемията на COVID-19 демонстрира критичното значение на санитарните условия, хигиената и адекватния достъп до чиста вода за предотвратяване и намаляване
на заболявания. Хигиената на ръцете спасява живота. Според Световната здравна организация измиването на ръцете е едно от най-ефективните действия, които можете
да предприемете, за да намалите разпространението на патогени и да предотвратите
инфекции, включително вируса COVID-19. И все пак милиарди хора все още нямат
санитарни условия за безопасна вода и финансирането е недостатъчно.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да осигурят достъп до чиста питейна вода за всички хора по света.
• Да осигурят достъп до санитарно-хигиенни условия (надеждни отводнителни
системи и добро управление на отпадъците) и гражданско образование по
здравословно-хигиенни навици за всички хора по света.
• Да наблюдават качеството на водата, за да се намали замърсяването ѝ.
• Да подобрят и оптимизират употребата на вода чрез разработването на подобри технологии за нейната повторна употреба.
• Да дадат на хората от различните общности повече знания, така че тези знания да играят съществена роля в подобряването на управлението на водите и
санитарно-хигиенни грижи.
• Да опазват и възстановят водни екосистеми, включително планини, гори,
влажни зони, водоносни хоризонти и езера.
Цел 7: Възобновяема енергия
Светът напредва към цел 7, с обнадеждаващи признаци, че енергията става все
по-устойчива и широко достъпна. Достъпът до електричество в по-бедните страни започна да се ускорява, енергийната ефективност продължава да се подобрява и възобновяемите енергийни източници постигат впечатляващи резултати в електроенергийния сектор.
Необходимо е повече внимание за подобряване на достъпа до чисти и безопасни
енергии, горива и технологии за готвене за 3 млрд. души, за разширяване на използ131
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ването на възобновяема енергия извън сектора на електроенергията и за увеличаване
на електрификацията в Субсахарска Африка.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да осигурят достъп до надеждни, достъпни и съвременни енергийни услуги
чрез нова инфраструктура и по-добра технология за всички.
• Да работят за енергийна ефективност – повече бързо развиващи се технологии, които изразходват по-малко енергия.
• Да повишат използването на възобновяеми енергийни източници на глобално
ниво за сметка на други енергийни ресурси.
• Да работят заедно, за да изследват и разработват възобновяеми и други екологични източници на енергия.
Цел 8: Сигурна работа и икономически растеж
Устойчивият и приобщаващ икономически растеж може да стимулира напредъка,
да създаде достойни работни места за всички и да подобри жизнения стандарт.
COVID-19 наруши милиарди животи и застраши световната икономика. Международният валутен фонд (МВФ) очаква по-лоша глобална рецесия отколкото през
2009 г. С увеличаването на загубите на работни места, Международната организация
на труда (МОТ) изчислява, че почти половината от световната работна сила е изложена на риск от загуба на прехраната си.
Още преди избухването на COVID-19, в една от пет държави – дом на милиарди
хора, живеещи в бедност – е вероятно доходите на човек от населението да стагнират
или да продължат да намаляват. Икономическите и финансови шокове, свързани с
COVID-19 поради прекъсванията в индустриалното производство, падащите цени на суровините, нестабилността на финансовите пазари и нарастващата несигурност, водят до
спад на икономическия растеж в комбинация с повишени рискове от други фактори.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да предоставят възможности за сигурна, мотивираща и креативна работа, която стимулира развитието.
• Да предприемат повече действия, за да осигурят повече работни места за младите хора на глобално ниво.
• Да промотират различни професии и да създават сигурна работна среда за
всички: мъже и жени, младежи, хора с увреждания и хората, които напускат
страната си, за да работят в друга.
• Да намалят броя на безработните младежи, чрез осигуряване на обучения.
• Да сложат край на насилствения труд и детския труд във всичките му форми.
• Да предприемат повече действия, за да осигурят повече работни места за младите хора на глобално ниво.
Цел 9: Иновации и инфраструктура
Приобщаващата и устойчива индустриализация, заедно с иновациите и инфраструктурата, могат да разгърнат динамични и конкурентни икономически сили, които
генерират работни места и доходи. Те играят ключова роля при въвеждането и насърчаването на нови технологии, улеснявайки международната търговия и позволявайки
ефективното използване на ресурсите. Въпреки това светът все още трябва да извърви
дълъг път, за да използва напълно този потенциал. По-специално най-слабо развитите
страни трябва да ускорят развитието на своя производствен сектор, ако искат да постигнат целта за 2030 г., и да увеличат инвестициите в научни изследвания и иновации.
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Глобалният растеж на производството непрекъснато намалява, дори преди избухването на пандемията COVID-19. Пандемията удря силно производствените индустрии и причинява смущения в глобалните вериги за създаване на стойност и предлагането на продукти. Иновациите и технологичният прогрес са от ключово значение за
намирането на трайни решения както на икономическите, така и на екологичните
предизвикателства, като повишената ресурсна и енергийна ефективност. В световен
мащаб инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) като дял
от БВП нарастват от 1,5% през 2000 г. на 1,7% през 2015 г. и остават почти непроменени през 2017 г., но са по-малко от 1% в развиващите се региони.
По отношение на комуникационната инфраструктура, повече от половината от
населението на света вече е онлайн и почти цялото световно население живее в райони, обхванати от мобилна мрежа (през 2019 г. 96,5% са били покрити от поне 2G
мрежа). Пандемията от коронавирус разкри спешната нужда от устойчива инфраструктура. Азиатската банка за развитие отбелязва, че критичната инфраструктура в
региона остава далеч от адекватната в много страни, въпреки бързия икономически
растеж и развитие, които регионът е преживял през последното десетилетие. Икономическото и социално проучване на Азия и Тихия океан подчертава, че за да се направи инфраструктурата устойчива на бедствия и климатични промени, ще са необходими допълнителни инвестиции от 434 млрд. долара годишно. Тази сума може да се
наложи да бъде дори по-голяма в някои субрегиони, като например малките островни
развиващи се държави в Тихия океан.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да разработват устойчива инфраструктура, която да допринася за икономическото развитие и благосъстоянието на хората.
• Да осигуряват достъп до кредити и техническа подкрепа на малките предприятия.
• Да проследяват дали компаниите насърчават екологични практики и екологично развитие и дали не вредят на околната среда чрез дейността си.
• Да отделят ресурси за изследвания и проучвания на нови технологии, които да
решават специфични нужди и проблеми на всяка страна.
• Да осигуряват достъп до нови технологии и Интернет на всички хора и особено на тези, които живеят в най-слабо развитите страни.
Цел 10: Намаляване на неравенствата
Намаляването на неравенствата и гарантирането, че никой не изостава, са неразделна част от постигането на целите за устойчиво развитие. Неравенството в и между
страните е постоянна причина за безпокойство. Въпреки някои положителни признаци за намаляване на неравенството в някои показатели, като например намаляване на
относителното неравенство в доходите в някои страни и преференциален търговски
статус в полза на страни с по-ниски доходи, неравенството все още продължава да
съществува.
COVID-19 задълбочи съществуващите неравенства, като най-силно засегна найбедните и уязвими общности. Той постави в центъра на вниманието икономическите
неравенства и крехките мрежи за социална сигурност, които оставят уязвимите общности да понесат тежестта на кризата. В същото време социалните, политическите и
икономическите неравенства засилиха въздействието на пандемията. На икономическия фронт пандемията COVID-19 значително увеличи глобалната безработица и
драстично намали доходите на работниците. COVID-19 също излага на риск ограничения напредък, постигнат по отношение на равенството между половете и правата
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на жените през последните десетилетия. Във всяка сфера, от здравеопазването до
икономиката, сигурността до социалната защита, въздействието на COVID-19 се засилва за жените и момичетата само поради техния пол.
Неравенствата се задълбочават и за уязвимото население в страни с по-слаби
здравни системи и тези, които са изправени пред съществуващи хуманитарни кризи.
Бежанците и мигрантите, както и коренното население, възрастните хора, хората с
увреждания и децата са особено изложени на риск. Увеличава се и езикът на омразата, насочен към уязвимите групи.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да бъде осигурявана подкрепа за хората, живеещи в бедност, за да имат достъп до възможности за развитие.
• Да се уверят, че действащите закони и практики отразяват нуждите на хората,
които са засегнати от тях, без да дискриминират нито една група хора.
Цел 11: Устойчиви градове и общности
Светът става все по-урбанизиран. От 2007 г. повече от половината население на
света живее в градове и се очаква този дял да нарасне до 60% до 2030 г. Градовете и
столичните райони са мощни фактори за икономически растеж – допринасят за около
60% от световния БВП. Те обаче генерират около 70% от глобалните емисии на въглерод и над 60% от използването на ресурси. Бързата урбанизация води до нарастващ
брой жители на бедните квартали, неадекватна и претоварена инфраструктура и услуги (като събиране на отпадъци и системи за водоснабдяване и канализация, пътища и
транспорт), влошаване на замърсяването на въздуха и непланирано разрастване на
градовете.
Въздействието на COVID-19 ще бъде най-опустошително в бедните и гъсто населени градски райони, особено за един милиард души, живеещи в неформални селища
и бедняшки квартали по света, където пренаселеността също затруднява спазването
на препоръчаните мерки като социално дистанциране и самоизолация. Агенцията на
ООН за храните ФАО предупреди, че гладът и смъртните случаи могат да нараснат
значително в градските райони, без мерки, които да гарантират, че бедните и уязвими
жители имат достъп до храна.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да се уверят, че всички хора имат достъп до безопасни жилища и достъпни
основни услуги.
• Да осигуряват безопасен и екосъобразен транспорт, който е достъпен и подходящ за децата, жените и хората в неравностойно положение.
• Да се консултират с местните хора, когато се планират подобрения и нови
строежи в техните градове и села.
• Да засилят мерките за защита и опазване на световното културно и природно
наследство.
• Да вземат мерки, така че населените места да бъдат по-устойчиви при бедствия.
• Да проследяват и контролират качеството на въздуха и преработката на отпадъците.
• Да образоват хората и отделните общности как целесъобразно да управляват
своите ресурси и да се справят с изменението на климата.
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Цел 12: Отговорно потребление
Потреблението и производството в световен мащаб – движещата сила на световната икономика – почиват върху използването на природната среда и ресурсите по
начин, който продължава да има разрушителни въздействия върху планетата. Икономическият и социален напредък през последния век е придружен от влошаване на
околната среда, което застрашава самите системи, от които зависи нашето бъдещо
развитие – всъщност и нашето оцеляване. Всяка година приблизително една трета от
цялата произведена храна – еквивалентно на 1,3 млрд. тона на стойност около 1 трлн.
долара – в крайна сметка загнива в кошчетата на потребителите и търговците на
дребно или се разваля поради лоши практики на транспорт и прибиране на реколтата.
Ако хората по света преминат към енергийно ефективни крушки, светът ще спести
120 млрд. щатски долара годишно. Ако глобалното население достигне 9,6 млрд. до
2050 г., еквивалентът на почти три планети може да бъде необходим, за да осигури
природните ресурси, необходими за поддържане на настоящия начин на живот.
Пандемията от COVID-19 предлага на държавите възможност да изградят планове за възстановяване, които да обърнат настоящите тенденции и да променят нашите модели на потребление и производство към по-устойчиво бъдеще. Устойчивото
потребление и производство е свързано с това да правим повече и по-добре с помалко. Става въпрос и за отделяне на икономическия растеж от влошаването на околната среда, повишаване на ефективността на ресурсите и насърчаване на устойчив
начин на живот. Устойчивото потребление и производство също могат да допринесат
значително за намаляване на бедността и прехода към нисковъглеродна и зелена икономика.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да намалят наполовина обема на отпадъците, които се произвеждат в световен
мащаб (в това число от хората и от компаниите).
• Да се уверят, че в работата на хората или компаниите в отделните страни не се
използват химикали, вредни за въздуха, водата и почвата.
• Да насърчават хората да употребяват по-малко стоки, да рециклират повече и
да използват повторно стоки за нови цели.
• Да се уверят, че големите промишлени компании са отговорни към природата
и екологосъобразни в работата си.
• Да провеждат и развиват информационни и образователни кампании и проекти, които учат хората как да живеят в хармония с природата и как да водят
устойчив начин на живот.
Цел 13: Борба с климатичните промени
Генералният секретар на ООН предлага шест положителни за климата действия,
които правителствата трябва да предприемат:
• Зелен преход и декарбонизация: Инвестициите трябва да ускорят декарбонизацията на всички аспекти на нашата икономика.
• Зелени работни места и устойчив и приобщаващ растеж.
• Зелена икономика: прави обществата и хората по-устойчиви чрез преход, който е справедлив за всички и не оставя никого назад.
• Инвестиране в устойчиви решения: субсидиите за изкопаеми горива трябва да
приключат и замърсителите трябва да платят за тяхното замърсяване.
• Изправяне срещу всички климатични рискове.
• Сътрудничество – никоя държава не може да успее сама.
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За да се справят с извънредната ситуация по отношение на климата, плановете за
възстановяване след пандемията трябва да предизвикат дългосрочни системни промени, които ще променят траекторията на нивата на CO2 в атмосферата. През последните години правителствата по света са отделили значително време и усилия за
разработване на планове за очертаване на по-безопасно и по-устойчиво бъдеще за
своите граждани. Включването им сега като част от планирането на възстановяването
може да помогне на света да се възстанови по-добре от настоящата криза.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да направят необходимото всички хора да бъдат добре подготвени за опасностите, свързани с изменението на климата и природните бедствия.
• Да включат проблемите, свързани с климатичните промени, в дневния ред на
правителствата си.
• Да отделят средства за борба с изменението на климата от държавните бюджети.
Цел 14: Живот под водата
Океанът задвижва глобални системи, които правят Земята обитаема за човечеството. Нашата дъждовна вода, питейна вода, времето, климатът, бреговите линии, голяма част от храната ни и дори кислородът във въздуха, който дишаме, в крайна
сметка се осигуряват и регулират от морето. Внимателното управление на този основен глобален ресурс е ключова характеристика на устойчивото бъдеще. Налице е непрекъснато влошаване на крайбрежните води поради замърсяване, а окисляването на
океана има разрушаващ ефект върху функционирането на екосистемите и биологичното разнообразие. Това също се отразява отрицателно на дребния риболов.
Спасяването на нашия океан трябва да остане приоритет. Морското биоразнообразие е от решаващо значение за здравето на хората и нашата планета. Защитените
морски зони трябва да се управляват ефективно и да разполагат с достатъчно ресурси
и да се въведат разпоредби за намаляване на прекомерния риболов, морското замърсяване и подкисляването на океана.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да намалят замърсяването на водите до 2025 г. Голяма част от замърсяването
идва от човешката дейност на земята.
• Да приемат закони, които забраняват незаконния и прекомерния риболов, както и други вредни риболовни практики.
• Да дават финансова подкрепа на най-бедните страни и малките острови, за да
се справят по-успешно със защитата и управлението на водните ресурси с поглед към бъдещето.
Цел 15: Живот на земята
Природата е от решаващо значение за нашето оцеляване: тя ни осигурява кислород, регулира нашите метеорологични модели, опрашва посевите ни, произвежда
храната, фуражите и фибрите ни. Но тя е под нарастващ стрес – човешката дейност е
променила почти 75% от земната повърхност, изтласквайки дивата природа във все
по-малкък ъгъл на планетата. Около 1 милион животински и растителни видове са
застрашени от изчезване в рамките на следващото десетилетие – според Доклада за
глобална оценка за биологичното разнообразие и екосистемната служба за 2019 г.
Докладът призовава за преобразуващи промени за възстановяване и защита на природата. Според него здравето на екосистемите, от които зависим ние и всички други видове, се влошава по-бързо от всякога, засягайки самите основи на нашите икономики,
поминък, продоволствена сигурност, здраве и качество на живот в световен мащаб.
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Обезлесяването и опустяването – причинени от човешки дейности и климатични
промени – представляват големи предизвикателства пред устойчивото развитие и са
засегнали живота и поминъка на милиони хора. Горите са жизненоважни за поддържането на живота на Земята и играят важна роля в борбата срещу изменението на
климата. А инвестирането във възстановяване на земята е от решаващо значение за
подобряване на поминъка, намаляване на уязвимостта и намаляване на рисковете за
икономиката. Здравето на нашата планета също играе важна роля в появата на зоонозни болести, т.е. болести, които се предават между животните и хората. Тъй като
продължаваме да посягаме на крехките екосистеми, ние вкарваме хората във все поголям контакт с дивата природа, позволявайки на патогените в дивата природа да се
разпространят върху добитъка и хората, увеличавайки риска от поява и засилване на
болести и масови пандемии.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да защитават и опазват екосистемите (например, пустините и горите), чрез
спазване на подписаните международни споразумения.
• Да намалят обезлесяването и да засаждат повече дървета.
• Да предприемат спешни мерки за предотвратяване изчезването на застрашени
видове.
Цел 16: Мир и справедливост
Конфликтите, несигурността, слабите институции и ограничен достъп до правосъдие остават голяма заплаха за устойчивото развитие. Броят на хората, бягащи от
войни, преследвания и конфликти, надхвърли 70 млн. през 2018 г., най-високото
ниво, регистрирано от Агенцията на ООН за бежанците от почти 70 години. През
2019 г. ООН проследява 357 убийства и 30 насилствени изчезвания на защитници на
правата на човека, журналисти и синдикалисти в 47 държави.
А ражданията на около едно на всеки четири деца на възраст под 5 години по
света никога не се регистрират официално, което ги лишава от доказателство за законна самоличност, което е от решаващо значение за защитата на техните права и за
достъп до правосъдие и социални услуги.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Да поставят край на насилието в света и смъртните случаи, произтичащи от него.
• Да прекратят злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и мъчения над деца.
• Всеки човек да има равен достъп до правосъдие в страната, в която живее и
навсякъде по света.
• Да се борят с престъпността и корупцията във всичките ѝ форми.
• Институциите да подобрят работа си с хората, така че да вдъхват доверие и
спокойствие в тях
• Да се търсят начини мнението и гледната точка на всички – деца и възрастни
да се взема предвид, когато се вземат решения на държавно ниво.
• Всички деца, независимо къде и в какви условия са родени, да получават регистрация при раждането си.
• Всички хора да имат свободен достъп до информация.
• Да подобрят работата на институциите, които се занимават с предотвратяване
на насилието, тероризма и престъпността.
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Цел 17: Партньорства за постигане на целите
Успешният дневен ред за развитие изисква приобщаващи партньорства – на глобално, регионално, национално и местно ниво – изградени върху принципи и ценности и върху споделена визия и общи цели, поставящи хората и планетата в центъра.
Много страни се нуждаят от официална помощ за развитие, за да насърчат растежа и
търговията. И все пак нивата на помощта падат и страните-донори не са изпълнили
обещанието си да увеличат финансирането за развитие.
По данни на МВФ поради пандемията от COVID-19, глобалната икономика се
свива рязко, с 4,4%, през 2020 г., преживявайки най-лошата си рецесия от Голямата
депресия насам. Сега е необходимо силно международно сътрудничество повече от
всякога, за да се гарантира, че държавите разполагат със средства за възстановяване
от пандемията, изграждане на по-добро изграждане и постигане на целите за устойчиво развитие.
За постигането на тази цел, държавите са се съгласили:
• Глобалните цели да присъстват в националните планове на всяка държава и тя
да определи кои въпроси са най-належащи за нея.
• Всяка държава да отдели средства от собствените си ресурси за постигне на
целите, но в допълнение, развитите страни следва да подпомагат по-слабо развитите страни в постигането на целите.
• Държавите да не вземат политически решения, ако те противоречат на Глобалните цели или биха ограничили осъществяването им.
• Да открият организации и/или отделни хора, които имат ценен опит по различни теми, свързани с Глобалните цели, за да помагат за осъществяването им.
• Да подобрят начините, по които държавите събират информация и данни за
напредъка по отделните цели, за да се осъществява по-лесна оценка.
Факти и статистика
• Нетните официални потоци от помощ за развитие от страните членки на
Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие възлизат на 147,4 млрд. долара през 2019 г.
• 79% от вноса от развиващите се страни влиза в развитите страни без мита.
• Дълговата тежест върху развиващите се страни остава стабилна при около 3%
от приходите от износ.
• Търговията, преките чуждестранни инвестиции и паричните преводи намаляват с до 40% през 2020 г.
• Почти половината от световното население не е свързано с интернет, особено
в бедните страни.
Подцел Финанси
• Укрепване на мобилизацията на вътрешни ресурси, включително чрез международна подкрепа за развиващите се страни, за подобряване на вътрешния
капацитет за събиране на данъци и други приходи.
• Развитите страни да изпълнят изцяло своите официални ангажименти за помощ за развитие, включително ангажимента на много развити страни да постигнат целта от 0,7% от ОПР/БНД за развиващите се страни и 0,15% до 0,20%
от ОПР/БНД за най-слабо развитите страни доставчици на ОПР насърчават се
да обмислят поставянето на цел за осигуряване на най-малко 0,20% от ОПР/
БНД за най-слабо развитите страни.
• Мобилизиране на допълнителни финансови ресурси за развиващите се страни
от множество източници.
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•

Подпомагане на развиващите се страни за постигане на дългосрочна устойчивост на дълга чрез координирани политики, насочени към насърчаване на финансирането на дълга, облекчаване на дълга, преструктуриране на дълга на
силно задлъжнелите бедни страни за намаляване на дълговото бреме.
• Приемане и прилагане на режими за насърчаване на инвестициите за най-слабо развитите страни.
Подцел Технология
• Подобряване на север-юг, юг-юг и тристранно регионално и международно
сътрудничество и достъп до наука, технологии и иновации и подобряване на
обмена на знания при взаимно договорени условия, включително чрез подобрена координация между съществуващите механизми, по-специално на ниво
ООН, и чрез глобален механизъм за улесняване на технологиите.
• Насърчаване на развитието, трансфера, разпространението и разпространението на екологосъобразни технологии в развиващите се страни при изгодни
условия, включително на облекчени и преференциални условия, по взаимно
споразумение.
• Пълно функциониране на технологичната банка и механизма за изграждане на
капацитет за наука, технологии и иновации за най-слабо развитите страни до
2017 г. и засилване на използването на благоприятни технологии, по-специално информационни и комуникационни технологии.
Подцел Изграждане на капацитет
• Подобряване на международната подкрепа за осъществяване на ефективно и
целенасочено изграждане на капацитет в развиващите се страни в подкрепа на
националните планове за изпълнение на всички цели за устойчиво развитие,
включително чрез сътрудничество Север-Юг, Юг-Юг и тристранно сътрудничество.
Подцел Търговия
• Насърчаване на универсална, основана на правила, отворена, недискриминационна и справедлива многостранна система за търговия в рамките на Световната търговска организация, включително чрез приключване на преговорите
по нейната Програма за развитие от Доха.
• Значително да се увеличи износът на развиващите се страни, по-специално с
оглед удвояване на дела на най-слабо развитите страни от глобалния износ до
2020 г.
• Осъществяване на своевременно прилагане на безмитен и безквотен достъп до
пазара на трайна основа за всички най-слабо развити страни, в съответствие с
решенията на Световната търговска организация, включително като се гарантира, че преференциалните правила за произход, приложими за вноса от найслабо развитите страни, са прозрачни и прости и допринасят за улесняване на
достъпа до пазара.
Инвестиране в целите на устойчивото развитие2
UNCTAD оценява инвестиционните изисквания за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) в своя доклад за световните инвестиции за 2014 г. (WIR14), като
принос за тяхното формулиране. UNCTAD оценява общите нужди от инвестиции и
прогнозира годишната разлика в инвестициите за развиващите се страни на 2,5 трлн.
2

World Investment report 2020. UNCTAD. https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020.
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долара между 2015 и 2030 г. за 10 сектора, които заедно обхващат всичките 17 ЦУР.
Инвестиционните сектори, свързани с ЦУР, обхващат основна инфраструктура (пътища, железопътни линии и пристанища; електроцентрали; телекомуникации; вода и
канализация), продоволствена сигурност (селско стопанство и развитие на селските
райони), смекчаване и адаптиране към изменението на климата, здравеопазване и образование. Докладът подчертава необходимостта от частни инвестиции, включително международни инвестиции, за допълване на публичните и местните инвестиции, за да се
преодолее недостигът на финансиране. В доклада UNCTAD също така предлага пакет от
преобразуващи действия за мобилизиране и насочване на частни инвестиции към ЦУР и
гарантиране на тяхното положително въздействие върху устойчивото развитие.
През септември 2019 г., пет години след първоначалната си оценка, UNCTAD
стартира мониторинга на инвестиционните тенденции в ЦУР, за да предостави преглед на тенденциите във финансирането и инвестиционното представяне във всеки от
10-те сектора на ЦУР. Мониторингът отговаря на Програмата за действие от Адис
Абеба, която призовава за висококачествени дезагрегирани данни и мониторинг като
входни данни за вземане на решения, основани на доказателства, в подкрепа на ЦУР.
След обсъждане на констатациите на мониторинга, Общото събрание през декември
2019 г. приема резолюция относно „Насърчаване на инвестициите за устойчиво развитие“ (A/RES/74/199), като иска от UNCTAD да информира на следващата си сесия
„относно пропуските и предизвикателствата, пред които са изправени и постигнатия
напредък в насърчаването на инвестициите за устойчиво развитие, както и конкретни
препоръки за напредъка на инвестициите за прилагането на Дневния ред 2030“.
Въз основа на множество източници и видове финансиране, Мониторът на инвестиционните тенденции на ЦУР 2019 показва състоянието както на инвестиционните
тенденции, така и на капацитета за наблюдение в 10-те сектора, свързани с ЦУР, в
развиващите се икономики между 2014 г. и 2019 г. Инвестициите са нараснали в
шест сектора – транспортна инфраструктура, телекомуникации, храни и селско стопанство, смекчаване на изменението на климата, екосистеми и биоразнообразие и
здравеопазване. Докато в някои сектори – например енергетиката, както и храните и
селското стопанство – това увеличение е подкрепено от повишените нива на частни
инвестиции, то публичното финансиране е основният двигател в други сектори, например транспортната инфраструктура и здравеопазването.
Въпреки това, независимо дали публичните и частните източници водят до повисоки нива на инвестиции, растежът на инвестициите не достига изискванията, първоначално предвидени в WIR14 в почти всички сектори. Дори в сектори, в които изглежда, че новите инвестиционни инициативи и иновативните механизми за финансиране се повишават (например смекчаване на изменението на климата и здравеопазване), порядъкът на величината все още не отговаря на очакванията. За разлика от тези, които се възползват от повишените нива на инвестициите, други важни сектори,
включително образованието и водоснабдяването и канализацията, са регистрирали
спад или в най-добрия случай стагниращи нива на инвестиции. Напредъкът в найслабо развитите страни (НДР) е бавен и техните инвестиционни нужди остават високи във всички сектори на ЦУР.
Ограничената наличност на данни и лошото качество на данните значително възпрепятстват възможността за оценка на инвестиционните тенденции в развиващите
се икономики във всички сектори на ЦУР. Мониторът на инвестиционните тенденции на ЦУР 20193 също така идентифицира допълнителни приоритетни сектори за
3

SDG Investment Trends Monitor. UNCTAD. 2019. https://unctad.org/webflyer/investment-trendsand-monitoring-capacities-across-10-sdg-investment-sectors
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наблюдение на инвестициите в бъдеще, като равенството между половете и жилищата на достъпни цени. Като цяло настоящите тенденции потвърждават, че преходът
към ориентирани към устойчиво развитие инвестиции в развиващите се икономики
засега не се осъществява с необходимия мащаб и темп. Справянето с тези предизвикателства изисква преобразуващи инициативи и голям тласък за мобилизиране и насочване на инвестициите към ЦУР.
Инвестиции на зелено, ПЧИ и финансиране на проекти в сектори, свързани
с ЦУР
В допълнение към резултатите за пълния спектър от инвестиции в ЦУР, както е
докладвано в Монитора на инвестиционните тенденции в ЦУР, този доклад предоставя актуализация конкретно на международните източници на инвестиции от частния
сектор в секторите на ЦУР, въз основа на ПЧИ, проекти на зелено и данни за финансиране на проекти. Въпреки че има вариации в различните източници на данни, всеобхватната тенденция показва застой или намаляващи инвестиции от частния сектор
в ЦУР. Секторите на енергетиката, възобновяемата енергия и транспортната инфраструктура привличат по-голямата част от инвестициите в развиващите се икономики,
често водени от няколко големи икономики. Като цяло нивата на инвестициите в
ЦУР са недостатъчни, за да запълнят инвестиционната разлика, дори в страни и сектори с подобряващи се тенденции. Въпреки че пълният набор от източници на финансиране за инвестиции в ЦУР (местни и международни, публични и частни) е значително по-широк от това, което се съобщава, тенденцията към намаляване на чуждестранните частни инвестиции е значителна причина за безпокойство.
Чуждестранни инвестиции на зелено
Съобщенията за капиталови разходи за проекти за преки чуждестранни инвестиции на зелено в осем сектора, за които са налични данни, възлизат на 134 млрд. долара средно годишно през 2015-2019 г., което отбелязва увеличение от 18% от 20102014 г. Това увеличение обаче се дължи до голяма степен на повишените нива на инвестиции през първите две години от рамката на ЦУР (2015 г. и 2016 г.). През следващите три години чуждестранните инвестиции в проекти на зелено са в стагнация на
нива преди ЦУР. Най-слабо развитите страни получават приблизително една десета
от обявените инвестиции – увеличение от 30% до почти 15 млрд. долара през периода 2015-2019 г., разпределено във всички сектори, освен в телекомуникациите и
здравеопазването. Като цяло увеличението на стойността на обявените проекти се
дължи на стабилния растеж в традиционния енергиен сектор (85%) и в проектите за
възобновяема енергия (70%). Броят на проектите за възобновяема енергия почти се
удвоява през периода. Използвайки обявената инвестиция в проекти за възобновяема
енергия като пример за инвестиции в смекчаване на изменението на климата, окуражаващ показател е, че през периода 2015-2019 г. има почти три нови проекта за възобновяема енергия за всеки нов проект в традиционен енергиен сектор.
За разлика от енергетиката, стойността на обявените проекти в телекомуникациите спада с около 50% през 2015-2019 г. спрямо средното за предходните пет години. Резкият спад в телекомуникационните проекти на зелено се дължи до голяма степен на насищането на печеливши глобални пазари, като основните разходи за нови
мрежи вече са завършени през периода 2010-2014 г. Въпреки това се очаква инвестициите на зелено в телекомуникациите да се увеличат в средносрочен план поради
разпространението на 5G технология както в развитите, така и в развиващите се икономики. Има също така нарастващ брой амбициозни частни инициативи от големи
технологични компании за глобална интернет свързаност чрез използването на са141
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телити, дронове и други нововъзникващи технологии, чието увеличаване може да
увеличи нивата на инвестиции. Обявленията за проекти на зелено в транспортните
услуги намаляха с 5% до средно 22,2 млрд. долара годишно през 2015-2019 г. Въпреки че общите нива на инвестиции в транспортни услуги са значително по-високи,
стойността на обявените проекти на зелено е сравнително по-ниска, тъй като този
сектор продължава да разчита до голяма степен на публични инвестиции.
Средните годишни обяви за проекти на зелено в областта на храните и селското
стопанство остават почти непроменени през периода 2015-2019 г., близо 22 млрд.
долара. По същия начин обявите за проекти в областта на водата и канализацията
останаха почти непроменени – 2 млрд. долара. За разлика от тях, обявите за проекти
на зелено в образованието намаляват с около 18%, от 1 млрд. долара на 0,8 млрд. долара за периода. Ниската стойност на проектите на зелено в образованието се обяснява с факта, че инвестициите в този сектор до голяма степен идват от други източници
на трансгранично финансиране, главно официална помощ за развитие, а не частни
инвестиции. Възможен източник на безпокойство е намалението с 22% на стойността
на обявените проекти на зелено в здравния сектор – от средногодишно близо 7 млрд.
долара през периода 2010-2014 г. до 5 млрд. долара през 2015-2019 г.
Преки чуждестранни инвестиции
Тенденциите в притока на ПЧИ в развиващите се икономики, базирани на данни
за платежния баланс, до голяма степен отразяват оценката от данните от проектите
на зелено. Най-голямото увеличение на ПЧИ в абсолютно изражение е в енергийния
сектор, подобно на тенденциите, наблюдавани при инвестициите на зелено. Въпреки
това, общото ниво на растеж на реализираните ПЧИ през 2015-2018 г. (5%, до
71 млрд. долара) е сравнително скромно спрямо това в обявените инвестиции на
зелено. Намаляването на ПЧИ в сектора на здравеопазването потвърждава тенденцията, наблюдавана в данните за проекти на зелено. Въпреки това, в някои региони,
като например в страните от АСЕАН, потоците от частния сектор в здравеопазването
нарастват и стават все по-важни за различни сегменти от веригата на стойността на
здравеопазването. Освен това, като се има предвид, че публичните инвестиции все
още са основният източник на финансиране в здравния сектор и вероятното увеличаване на националните и международните потоци поради пандемията от COVID-19, се
очаква по-високи инвестиции да бъдат реализирани поне през следващите няколко
години. В най-слабо развитите страни, въпреки увеличаването на ПЧИ в различните
сектори, стойностите все още са част от инвестиционните нужди и са недостатъчни
за смислен напредък към ЦУР.
Финансиране на проекти
Финансирането на проекти за постоянна инфраструктура или обществени услуги
също е важен показател за инвестирането в устойчиво развитие. Финансирането на
проекти включва както национално, така и трансгранично финансиране за публични
и частни проекти, както и тези, реализирани чрез публично-частни партньорства
(ПЧП). Общото финансиране на проекти в сектори, свързани с ЦУР, в развиващите
се икономики през последните пет години възлиза на средно 418 млрд. долара, което
е спад с 32% в сравнение с периода 2010-2014 г. Въпреки това броят на проектите нараства с повече от 40%, от 478 на 676, от които повече от една трета са финансирани
или стартирани. Това са 230 проекта в процес на изпълнение на стойност 148 млрд.
долара. Делът на обявените проекти в най-слабо развитите страни нараства от 8% на
12% през 2015-2019 г., но стойността на финансираните или започнати проекти, насочени към най-слабо развитите страни, остана незначителна.
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В различните сектори инвестициите във финансирани или започнати проекти намаляват значително, с изключение на възобновяемата енергия, където броят на проектите нараства с една трета. Транспортната инфраструктура остава секторът с найголеми инвестиции (61 млрд. щатски долара през периода 2015-2019 г., с 40 % помалко в сравнение с периода 2010-2014 г.). Въпреки че броят на обявените проекти в
областта на водоснабдяването, канализацията и хигиената нараства със 17%, броят на
финансираните или започнати проекти намалява с 3%, което води до 44% спад в
стойността на инвестициите. В най-слабо развитите страни инвестициите в започнати
или финансирани проекти нарастват значително при традиционните мощности.
COVID-19 пандемията
Пандемията от COVID-19 не само може да доведе до временен шок, но може да
окаже значително въздействие върху инвестициите в ЦУР предвид намаляването на
трансграничните капиталови потоци към развиващите се страни. Крехките системи
на здравеопазване в развиващите се страни могат да бъдат подложени на допълнителен стрес поради пандемията, като се имат предвид индикациите за намаляване на
инвестициите през годините, довели до тази криза. Съществува риск напредъкът,
постигнат в инвестициите в ЦУР през последните няколко години, да бъде заличен.
Въпреки наблюдаваните тенденции, инвестициите в сектори като общественото
здравеопазване и цифровата инфраструктура могат да бъдат увеличени в близко и
средносрочно бъдеще. По-високите очаквани нива на разходи и инвестиции вероятно
ще дойдат както от национални, така и от международни, както и от публични и частни източници. Например, Европейската инвестиционна банка обявява партньорство
със Световната здравна организация (СЗО), за да засили подкрепата за нуждите от
незабавен отговор на пандемията. Инициативата също така ще предостави целево финансиране за увеличаване на инвестициите в здравеопазването и подпомагане на изграждането на устойчиви здравни системи и първични здравни услуги в страни с ниски и средни доходи по целия свят. Също така глобалната рамка за ускоряване на достъпа до инструменти за COVID-19 на СЗО събира 8 млрд. долара за съвместно разработване и универсално внедряване на диагностика, лечение и ваксини срещу коронавируса. UNCTAD работи с партньори и държави-членки за оценка на нуждите от финансиране, произтичащи от пандемията, тъй като глобалната криза отшумява и опциите за излизане стават по-ясни.
Заключение
Спешно е необходим нов набор от глобални действия за улесняване на инвестициите на частния сектор в ЦУР. Текущите инвестиции в секторите на ЦУР, особено в
развиващите се страни, са твърде ниски, финансирането за устойчивост до голяма
степен заобикаля развиващите се страни и специфичните за ЦУР политики не се прилагат достатъчно бързо. Освен това тази ситуация се усложнява от въздействието на
кризата COVID-19, която рискува да подчини напредъка по ЦУР на приоритета на
икономическото възстановяване. Големият тласък за частни инвестиции в ЦУР може
да се основава на шестте области на преобразуващо действие, предложени в Рамката
на инвестиционната политика на UNCTAD за устойчиво развитие (IPFSD). Този набор от шест области на действие на политиката може да послужи като рамка за изпълнение на стратегията и пътната карта на генералния секретар на ООН за финансиране на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Заедно те могат да имат решаващ принос за увеличаване на финансирането за ЦУР, засилване на политиките в
подкрепа на въздействието на ЦУР и справяне с предизвикателствата, свързани с насочването и въздействието в развиващите се страни.
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Цялостната стратегическа рамка на Плана за действие, а именно предоставянето
на насоки, мобилизирането на средства, насочването им към секторите на ЦУР и максимизирането на тяхното въздействие, остава валидна отправна точка. Четирите ръководни принципа за инвестиции от частния сектор в ЦУР са:
• Балансиране на либерализацията с регулацията. Секторите на ЦУР често по
своето естество предоставят обществени блага и услуги на първа линия; участието на
частния сектор изисква внимателно балансиране на съображенията за достъп до пазара с подходящи публични регулации и надзор.
• Балансиране на необходимостта от атрактивни нива на риск-възвръщаемост с необходимостта от достъпни и достъпни услуги за всички. Рисковете, поети
от корпоративните участници, и тяхната очаквана възвръщаемост трябва да бъдат
претеглени спрямо изискването за осигуряване на достъпност и достъпност на стоките и услугите.
• Балансиране на натиска за частни инвестиции с публични инвестиции.
Участието на частния сектор не е панацея за решаване на проблема с финансирането
на ЦУР, но може да играе важна роля в допълването и подкрепата на ангажираността
на публичния сектор. Мобилизирането на частно и публично финансиране трябва да
върви ръка за ръка.
• Балансиране на глобалния обхват на ЦУР с необходимостта от полагане на
специални усилия в най-слабо развитите страни и други уязвими икономики. Въпреки
че ЦУР предоставят глобална рамка, тяхното постигане е особено важно в най-уязвимите икономики. Следователно тяхното специално положение изисква национални и
международни мерки, съобразени със специфичния им контекст.
Планът за действие представя набор от политически инструменти за отговор на
предизвикателствата за мобилизиране на инвестиции, канализиране и въздействие,
пред които са изправени особено развиващите се страни, включително: (1) интегриране на ЦУР в рамката на националната инвестиционна политика и режима на международния договор за инвестиции, (2) преориентиране национални стратегии за насърчаване и улесняване на инвестициите за инвестиции в ЦУР, (3) създаване на регионални инвестиционни договори за ЦУР, (4) насърчаване на нови форми на партньорства за инвестиции в ЦУР със заинтересованите страни в развитието на инвестициите, (5) задълбочаване на интеграцията на ESG във финансовите пазари и (6) промяна на глобалното бизнес мислене.
Използвана литература:
1. SDG Investment Trends Monitor. UNCTAD. 2019.
2. https://unctad.org/webflyer/investment-trends-and-monitoring-capacities-across-10-sdginvestment-sectors
3. The Sustainable Development Goals. United Nations. 2015.
4. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
5. World Investment Report 2021. UNCTAD. https://unctad.org/webflyer/worldinvestment-report-2021.
6. World Investment Report 2020. UNCTAD. https://unctad.org/webflyer/worldinvestment-report-2020.
7. World Investment Report 2014. UNCTAD. https://unctad.org/webflyer/worldinvestment-report-2014.
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Анотация: Статията представя кратък обзор на основните теоретични постановки, свързани с разбирането на сексуалността и интимните отношения. Проследявайки специфичните предизвикателства в различните етапи от индивидуалния и
двойков жизнен цикъл, ние акцентираме върху изборите, определящи специфичния
партньорски статус във всеки момент от живота.
Ключови думи: Човешка сексуалност, интимни отношения, семеен живот.
References: Here we make a short presentation of basic theoretical constructs, concerning
human sexuality and intimate relationships. Using them in system-integrative approach, we
focus our attention on crucial points in individual and couple life circle where mindful and
responsible decisions are needed.
Key words: Human sexuality, intimate relationships, family life.
Разбирането на взаимоотношенията в сексуалната двойка може да стане чрез набор от теоретични ключове, предложени от изследователите в тази област през последните десетилетия. Всеки от тези ключове е уникален и има своето специфично
значение. Разкриването на цялостната картина обаче е възможно, когато използваме
тези ключове, съчетано в усилието си да отговорим на многобройните въпроси,
свързани с интимното общуване в различните етапи от индивидуалния жизнен цикъл
и различните фази в динамиката на междуличностните отношения в двойката, и семейството.
Тук ще използваме десетина теоретични постановки, които в съвременната психология на междуличностните отношения трасират нашето мислене. Изброяването
им е произволно и не отразява някаква йерархична значимост или хронологична последователност. Освен това обхватът им е неограничен и непрекъснато би могъл да се
допълва и обогатява, подобно на пъстра палитра от цветове, с които все по-реалистично бихме могли да обрисуваме необятната и непрекъснато променяща се картина
на партньорските отношения днес.
Ще започнем с динамичната теория за развитието на сексуалните отношения,
представена от Хелън Фишър в книгата и „Анатомия на любовта“ (Fisher, H., 1992).
Тя акцентира върху закономерните фази, през които преминават отношенията в интимната двойка – от аморфно сексуално желание, през романтична влюбеност към
изграждане на трайна интимна свързаност.

145

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Във всяка една от тези фази в развитието на „репродуктивната програма“ авторката проследява връзката между невро-ендокринните фактори и психо-социалната
логика в развитието на връзката.
Друга основополагаща теоретична постановка, която ни позволява да разбираме
случващото се в сексуалната двойка, е Теорията на привързаността, създадена от
Джон Боулби (Bowlby, J., 2005) и доразвита по-късно от неговата последователка
Маргарет Малер. Тя фокусира вниманието върху връзката между моделите на свързаност на детето с първичния източник на грижа и начините, по които се свързваме
по-късно с интимните си партньори (Mahler, M., 2002).
Съществен принос за разбиране на любовните отношения дава и триангуларната
теория на Робърт Стърнберг, (Sternberg, R., 1986, 1988). Тя разглежда любовните
преживявания като изградени от три основни компонента – сексуално привличане
(основано на еротично желание и страст), интимност (духовна свързаност и приятелство) и отдаденост (съзнателен избор да поемеш отговорност за развитието и
благополучието на общността, която създаваш със своя партньор). В по-късна своя
разработка Стърнберг предлага още по-интересна възможност за разбиране на любовните сюжети като проява на не напълно осъзната склонност да бъдат следвани
предварителни сценарии, до голяма степен формирани от моделите на взаимодействие в родителското семейство, но и силно повлияни от социалната среда и културните въздействия (Sternberg, R., 1998).
Интересен ракурс в разбирането на любовните отношения разкриват и разработките на американския фамилен терапевт Дейвид Снарч, който свързва избора на интимен партньор и динамиката на сексуалното желание с отражението, което има
връзката върху идентичността на партньорите (Schnarch, D., 2009). На този автор
принадлежи забележителната мисъл, че интимните отношения са най-мощният инструмент в личностното ни израстване. Това е така, защото, оглеждайки се в очите на
партньора си, ние не само опознаваме себе си, но и изграждаме важни свои черти,
които няма как да развием извън активното партниране.
В този аспект няма как да пропуснем и хуманистичната теория на Карл
Роджърс. Той акцентира върху трите основни предпоставки за това междуличностното общуване да бъде основния фактор за индивидуалното ни благополучие, здраве
и просперитет (Rogers, C., 1972). Безусловното позитивно приемане, съчетано с
автентичното присъствие и способност да се пренасяме изцяло във феноменологичното поле на другия (да проявяваме и изразяваме емпатия), са необходимите и
достатъчни условия, според Роджърс, за успеха на всяка една човешка връзка.
В прагматичен план изключителен е и приносът на Джон Готман. В течение на
няколко десетилетия той, заедно със съпругата си Джулия Готман и екипа на института, който двамата създават, изследва и проследява във фамилно терапевтичната
практика различията между щастливите и нещастните двойки (Gottman, J., 1999).
Така с математическа точност той успява да изведе алгоритмите на успешното съжителство, както и основните препъни камъни в партньорските отношения (Gottman, J.,
2015).
Не по-малък е приносът на американския Институт за двойката (The Couples
Institute) в разкриване на естествената динамика, която претърпяват отношенията в
семейството (Bader,E. and Pearson, P., 2012). Диференциацията и интеграцията са
двата основни процеса в тази динамика. През различните етапи от развитието на
семейните отношения партньорите закономерно преминават през различни фази.
През всяка от тях те дефинират специфичните си граници, емоционалната си свърза146
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ност и дистанция, както и начините на взаимодействие за поддържане на баланс
между чувството за индивидуалност и общност. Така двойката изгражда все по-зряла
взаимозависимост, в която взаимната подкрепа е условие за индивидуалното израстване на всеки от партньорите.
В своите изследвания друг голям експерт в областта на семейните отношения –
Дейвид Олсон, разкрива ключовото значение на факторите гъвкавост и кохезия,
съчетани със стила на комуникация между брачните партньори (Olson, D., 1989,
2000). Поддържането на баланс както в близостта и дистанцията, така и в подредеността и гъвкавостта, кореспондират директно с възможността на семейната система
да се адаптира и развива успешно, преминавайки през различните житейски изпитания.
Един интересен ракурс за разбирането на интимните отношения в дълготрайната
връзка изследва белгийската авторка Естер Перел (Перел, Ел, 2013). Тя фокусира
вниманието върху двете основни потребности, които еротичните партньори удовлетворяват в своите отношения – потребността от базисна сигурност и потребността от предизвикателства и иновации, свързани с развитието. Много често тези две потребности определят различни и противоречиви избори, които поставят на
изпитание традиционния „мононормативен“ модел (моделът, приемащ като допустима единствено връзката между двама влюбени).
В тази връзка идеята за „консенсусна немоногамност“ предлага възможно решение на противоречието между все по-нарастващите и всеобхватни очаквания, които
имат съвременните хора към семейния си живот и реалната невъзможност един човек
да покрие изцяло тези очаквания за все по-дългия период днес на семейно съжителство. Един от най-ярките представители на тази идея е американският социолог на
семейството Ели Финкел, който в забележителната си книга „Бракът – всичко или
нищо“ прави изключително ценен анализ на промените в целите и структурата на
семейството през последните столетия, свързани с възможността за удовлетворяване
на все по-високи нива на човешките потребности.(Finkel, E., 2019). Според него основната задача на семейството в предмодерните времена е била оцеляването, а в модерните времена на индустриализация – постигането на материален просперитет чрез
ангажиране на мъжа с икономическата стабилност и на жената с грижата за дома и
възпитанието на децата. В съвременната постмодерна епоха Ели Финкел приема, че
основната цел на семейната общност е партнирането в стремежа към все по-пълна
самореализация и развитие на личностните потенциали. В тази връзка Финкел
говори за нуждата от „калибриране“ на взаимните очаквания на семейните партньори
и възможност да „диверсификация“ на начините, по които те удовлетворяват своите
нарастващи потребности чрез допускане на по-гъвкави и разнообразни връзки с други лица от социалната среда.
Не на последно място сред значимите теоретични постановки, които дават обяснения на сексуалното поведение и развитието на отношенията в интимната двойка, е
еволюционното направление, което изследва дълбоките биологични корени на
сексуалността и репродуктивното поведение. Един от най-забележителните автори в
тази област е арменският автор Виген Геодакян (Геодакян, В., 1991). С изключителна оригиналност се отличава неговата теория за специфичните роли по отношение
количествения и качествения аспект на репродукцията, които имат двата
пола. На тази основа той обяснява редица особености в сексуалното поведение, което
показват мъжките и женските индивиди, както и някои любопитни демографски и
здравни факти. Принос в развитието на теорията на Геодакян има и д-р Тодор
Бостанджиев, който в докторската си дисертация, както и в други свои публикации,
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проследява специфичното отражение на половата диференциация върху биологичните, психологичните и социалните измерения на сексуалните отношения.
(Бостанджиев, Т., 2004)
Изброените теоретични постановки са само част от концептуалната рамка, в
която бихме могли да търсим разбиране за случващото се в областта на партньорските отношения в интимната двойка и семейството. Във всяко от основните направления – био-медицинско, психологично, антропологично, социо-културно, съвременната наука предоставя нови и нови факти и интерпретации. Изграждането на цялостна картина е невъзможно, ако не използваме системния интегративен и интердисциплинарен подход. Той предполага постоянното установяване на връзки и зависимости не само между различните аспекти на интимните отношения, обект на различни научни области, но и постоянен обмен на данни и подходи между академичната наука и приложните и сфери – двойковата и фамилната терапия, сексуалното образование, формиращото въздействието на средствата за масовата комуникация и
културата.
В настоящата разработка ще направим опит за системна интеграция на изброените подходи и теоретични постановки, като следваме онтологичната динамика в
индивидуалното развитие и развитието на партньорските отношения през различните възрастови периоди.
Детството
Това е времето, в което се изграждат невро-физиологичните основи не само на
сексуалното поведение, но и на цялостното човешко развитие. Критично значение в
този период има връзката на новороденото и малкото дете с неговата майка и другите
значими фигури, които предоставят грижа и любов. Създаването на сигурна свързаност с близкото социално обкръжение е ключова предпоставка не само за нормалното психично развитие на детето, но и за пълноценното му физическо развитие и
функциониране (Siegel, D., 2012). От значение в този период са и отношенията със
сиблингите и връстниците. Много психологични проучвания показват огромната роля, която има изграждането на добра телесна и емоционална саморегулация, която започва в тази възраст, както и вътрешното локализиране на контрола, свързано с уменията за самодисциплина. В детските си години ние се научаваме да приемаме и да се
грижим за собственото си тяло, да изпитваме удоволствие от докосването и да свързваме емоционалното си състояние с телесните функции. Първоначално тези три елемента – чувството на емоционална сигурност, приемането на тялото и половата принадлежност се развиват самостоятелно, но с навлизане в пубертета те започват все повече да се преплитат в изграждането на цялостното възприемане на собствената сексуалност (Bankroft, J., 1989).
Днес все по-голямо значение се отдава на ранно-детските травми, които могат
да доведат до емоционална дезинтеграция (Levine, P., 2015). Терапевтичната практика ясно показва, че една не малка част от проблемите в еротичните преживявания и
интимното свързване могат да се дължат на травматичен емоционален опит в родителското семейство. Болезнени последици може да има не само неглижирането на детето или грубото отношение към него, но и въвличането му в семейни скандали,
свързани с физическо и психично насилие. Тъй като детският мозък, по думите на
Д.Сийгъл (Сийгъл, Д. Т. Брайнсън, 2015), до десет годишната възраст работи като записващо устройство, родителите са тези, които служат като първичен ролеви модел в
изграждането на представите на подрастващите за интимните и семейните отноше148
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ния. Както казва Вирджиния Сатир „всяко момче научава от баща си как да се държи като баща и съпруг, а от майка си – какво да очаква от жените. Същото важи и за
момичетата, които научават от бащите си какво да очакват от мъжете, а от майките
си – какви съпруги и майки самите те да бъдат“. (Сатир, В.,1988)
В интерпретацията на травматичния опит важно е да не изпадаме в психоаналитичен детерминизъм, присъщ на мисленето през миналия век. Днес постиженията
на неврофизиологията ясно показват, че човешкият мозък притежава свойството
невропластичност, което му позволява активно да се променя, независимо от „травматичните интерневронални сенки“, които всеки от нас носи в някаква степен. Справянето с посттравматичните белези и възможността те да бъдат превърнати в предпоставки за личностно развитие и израстване, обаче изисква активни и съзнателни
усилия, най-често придружени с професионална психотерапевтична помощ.
Една интересна възможност да осъзнаваме начина, по който преживяванията от
детството влияят върху интимните ни отношения, изследва Марк Уолин в забележителната си книга „Не всичко започва от теб“ (Уолин, М, 2021). Основополагаща идея
в създадения от Берт Хелингер метод на семейните констелации е възможността
семейните травми и съпътстващите ги деструктивни преживявания, и поведения да
се предават от поколение на поколение, без да бъдат осъзнавани. В този план изследването на доминиращите фамилни сюжети и неразрешени теми и конфликти в партньорските отношения на предшествениците ни, крие огромен потенциал за излизане
от коловозите на повтарящите се драми и неблагополучия, благодарение на осъзната
ни воля за целенасочена промяна.
Връзката със семейната традиция обаче не е само източник на травми, но и мощен ресурс на мъдрост и упование. За съжаление през последните десетилетия в повечето индустриални култури се забелязва тенденция младежката субкултура да
прави връзката между връстниците много по-значима от тази с родителите
(Neufeld, G., G. Mate, 2019). Това прекъсване на естественото предаване на опит, мъдрост и подкрепа от родителите към децата, стимулирано от развитието на съвременните технологии и начин на живот, създава предпоставки за нарастваща алиенация,
агресивност, депресивност, невротизъм и безпомощност сред днешното младо поколения. Това нерядко води до невъзможност за изграждане на стабилни междуличностни отношения, проблеми с идентичността, ценностна обърканост и дефицит на
зрели модели за справяне с конфликтни ситуации.
Изключителна обърканост в изграждането на чувството за полова идентичност и
поемането на полово специфичните роли, в началото на пубертетната възраст, предизвиква разрастващият се през последните години „джендърен активизъм“. Найчесто той се проявява като крайна форма на либерализма, който приема половата
идентичност изключително като въпрос на свободен избор, подобен на този, който
имаме по отношение на религиозната си вяра, етническата и националната си принадлежност. Преекспонирайки факта, че при една малка част от хората съществува
състоянието транссексуалност (разминаване между биологичния пол и субективното
чувството за полова принадлежност), което дава възможност гражданския пол на тези лица да бъде променян по съдебен ред, джендър активистите пледират всяко дете
само да избира пола си. По този начин значителна част от конфликтите между деца и
родители, както и някои специфични психологични проблеми в детската и юношеската възраст, могат погрешно да бъдат дефинирани с мъглявото понятие „джендър
дисфория“, което затруднява намирането на адекватни решения. В същото време, фанатичното фиксиране на много младежи, което наблюдаваме напоследък, към идеята
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да сменят пола си, не само отклонява вниманието от реалните им проблеми, но и сериозно затруднява изграждането на пълноценни междуличностни отношения и развитието на социалната им компетентност. Истинското предизвикателство, свързано с
приемането на собственото променящо се тяло и поемането на полово специфичните
роли чрез идентификация с родителя от същия пол, остават неосъзнати в патоса на
юношеското бунтарство за това да бъда приет „такъв, какъвто съм“.
Юношеството
Този период е изключително важен в развитието на интимните отношения, не само защото през него се случват първите еротични преживявания и възникват първите
романтични увлечения, но и защото в края на юношеството младата личност оформя
своята идентичност и постепенно развива компетентност и възможности за
самостоятелен, независим от родителите, живот. (Ериксон, Е., 2013).
Изграждането на ясна идентичност и стабилно чувство за собствена значимост са
от ключово значение в първите интимни връзки, които младият човек изгражда през
юношеските години. Сексуалната изява е един от най-драматичните елементи в тези
връзки за немалка част от юношите и девойките.
Притесненията на младите момчета са свързани главно с това „дали ще вдигнат
члена си и дали ще го задържат вдигнат“. Точно тази абсурдна формулировка на
„сексуалната задача“ имплицитно съдържа разбирането, че „получаването“ и „поддържането“ на ерекцията е волеви акт, който изисква някакво мускулно усилие. В нея
се съдържа и допускането, че евентуална невъзможност „да се вдигне самолета“ или
негово падане е равнозначно на провал, излагане, фиаско, катастрофа. Напълно разбираемо е при тази фалоцентрична нагласа (фокусиране на вниманието единствено
върху члена), тревожното самонаблюдение по време на сексуален контакт да е огромно, което обуславя липсата или загубата на ерекция. В тази ситуация съвременните
младежи импулсивно търсят обяснение за своя „провал“ в интернет и неизбежно попадат на тежко медикализирани послания, които ги убеждават, че те страдат от
„еректилна дисфункция“ и се нуждаят от сериозно урологично лечение. Злоупотребата с тази диагностична категория през последните две десетилетия придоби глобални
размери, като тя преднамерено бе стимулирана от големите фармацевтични фирми,
производителки на PDE 5 инхибитори (препаратите, които пречат тревогата да доведе до загуба на ерекция). Още с появата на първия препарат от тази група – прословутата Виагра бе ясно, че този медикамент не лекува никаква болест, а просто „застопорява“ ерекцията. Въпреки това, промоционалните кампании на тази група препарати
упорито насаждат сред лекарската общност убеждението, че всяко колебание на
ерекцията следва преди всичко да се свързва с тежки съдови, ендокринни или неврологични проблеми. В същото време сред лаичната публика битуват откровени лъжи,
свързани с възможните тежки странични ефекти на въпросните медикаменти. В тази
тревожна ситуация сексуалният дебют често се превръща в изключително изпитание
за „мъжествеността“, която се свързва главно с получаването на стабилна ерекция.
Деформиращият ефект на тази „коитоцентрична култура“ (култура, която приема
секса единствено като сношение) чудесно е описана от водещия американски сексолог Марти Клайн в книгата му „Сексуалната интелигентност“ (Klein M. 2012). Няма
как да не се съгласим с неговата теза, че интересите на фармацевтичната индустрия и
урологичната гилдия превърнаха през последните години интимното общуване от
възможност за спонтанно споделена радост, в конкурентно сценично представяне, в
което първостепенната задача е да докажеш, че си нормален.
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Медикалистичното изкривяване на представите ни за пълноценна сексуална изява не подминават и младите момичета днес. В противовес на доминиращата доскоро
пуританска нагласа, изискваща от тях добрачна девственост, съвременната девойка е
изправена пред социалният натиск да доказва „нормалността си“ чрез отърваване от
девствеността до настъпване на пълнолетие.
И докато при младите мъже тревожното самонаблюдение е фокусирано върху
ерекцията, младите дами са изправени пред същото тревожно изпитание – ще получат ли очаквания оргазъм и дали той ще е „правилният“ оргазъм (предизвикан от
партньора по време на сношение).
В тази тягостно-напрегната културна среда, поставяща пред младите любовници
все по-объркващи изисквания и очаквания, качеството на междуличностните отношения и уникалността на еротичните трепети са изместени на заден план от чисто технически претенции, криещи необятни възможности за манипулация и травматичен
опит. Представителите и на двата пола стават заложници на комерсиални интереси,
които изграждат нереалистични очаквания и поддържат все по-голяма тревога, свързана с „нормалността“. Освободена от табутата на миналото, сексуалността на съвременното младо поколение е изправена пред риска от дезинтеграция, свързана с откъсването на сексуалната изява от най-съкровените човешки преживявания и необходимостта от автентична и дълбока човешка близост и споделеност. Технологизирането
и медикализирането на секса заплашва да дехуманизира тази най-деликатна сфера на
емоционалния ни живот, която е свързана с обмен на най-мощната креативна енергия, стимулираща ни към развитие, творчество и свързаност.
Ранната младост
Интимният опит през юношеските години има огромно значение за постигане на
основните житейски цели, пред които се изправя човек през третото десетилетие от
живота си. Ясната идентичност, съчетана с реалистична и висока самооценка, са
главните предпоставки за изграждане на пълноценна интимна връзка в този период,
която е в състояние да се ангажира със значително по-дългосрочни и отговорни цели.
От най-съществено значение в този възрастов преход обаче е постигането на личностна автономност. Постепенното трансформиране на отношенията с родителите
от отношения на зависимост и попечителство към отношения между равнопоставени
зрели личности е ключовият момент. В съвременния свят автономността означава
преди всичко – добро образование, ангажиране със самостоятелна трудова/ професионална изява, осигуряване на самостоятелни, стабилни доходи, стремеж и
постигане на добър професионален и социален статус, ориентиране към професионално израстване и личностно развитие.
Съществената промяна през последните три десетилетия, случваща се все поубедително в индустриално развития свят е, че изброените компоненти на автономността от присъщи главно за мъжете в миналото, днес стават все по-валидни и за жените. Както твърди Ели Финкел, моделът на семейството, в което мъжът носи парите,
а жената се грижи за дома и децата, започва да се разчупва в САЩ още към края на
седемдесетте години на миналия век. Днешните интимни и семейни партньори все
повече се очаква да бъдат равнопоставени и равноправни участници в процеса на
равностойно партниране не само в дома, но и във всичко останали сфери на професионалния и социалния живот. Тази тенденция стимулира днешните жени да са много по-амбициозни и мотивирани в кариерното си развитие, но изисква от съвременните мъже по-активно включване в процеса на отглеждане и възпитание на децата.
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Преходът от традиционния у нас патриархален модел към описания егалитарен модел не става безконфликтно и много често поражда конфликти, свързани с опитите на
мъжете да запазят доминиращата и контролиращата си роля.
Трансформацията на отношенията между родителите и вече отрасналите им деца
също не протича безконфликтно в българската колективистична култура. Подобно на
други култури от Югоизточна Европа, у нас доминиращото до преди век селскостопанско производство е допринесло за създаването на изключително здрави родови
връзки, които задържат децата дълго време при техните родители и след достигане до
пълнолетие. Тази тенденция е особено изразена при децата от непълни семейства, където най-често майката е склонна да се вкопчи в своя син, изграждайки с него неразбиваем тандем. Но дори и пространственото отделяне от дома на родителите не преустановява опитите на по-възрастните да се месят в живота на младите двойки и
семейства. Контролът и манипулациите могат да се осъществяват по най-различни
начини. При характерната в нашата култура лична собственост върху обитаваното
жилище, чрез предоставяне за ползване от младото семейство на дом който е собственост на родителите, те стратегически си осигуряват и възможност за намеса в
живота им. Другата възможност е свързана с все още недобре развитата система от
детски заведения, което поставя младото семейство в зависимост от родителите, без
чиято помощ то трудно може да се грижи за потомството си. Третата линия е свързана с финансовата зависимост, в която много родители поставят своите деца, като ги
включват в семейния бизнес или ограничават избора им на образование и професионална кариера.
На свой ред пълнолетните млади хора също могат да се възползват по деструктивен начин от съществуващата традиция. Един от начините е чрез избиране на образование, което не е обвързано с конкретни възможности за професионално развитие и
може да бъде продължавано до безкрай чрез включване в нови и нови магистърски
програми, най-често нямащи нищо общо помежду си. Стратегията на „вечния студент“ не рядко е прикрита зад високопарни фрази и претенции, които нямат никакви
реални измерения. През последните години все по-често синове и дъщери на заможни родители удължават детството си с десетилетия, обикаляйки престижни западни
университети, чието образование не дава никакви възможности за професионална
изява у нас. Без ясна визия за живота, тези млади хора трудно могат да изградят
трайни интимни отношения. Мотивите им за връзка обикновено обслужват единствено хедонистичните и нарцистичните им потребности, без да дават реален шанс за
личностно израстване и развитие чрез поемане на съвместни отговорни житейски роли, изискващи взаимна подкрепа. Прекомерното фокусиране върху детайлите в комуникацията и загубата на общия план в съвместния път, прави такива двойки неспособни да се учат успешно от собствения си опит и да израстват, преодолявайки неизбежните трудности в своите отношения.
Зрялата възраст
Като зряла възраст би могла да се определи тази, в която човек е придобил достатъчна самостоятелност да се грижи за себе си и също така е поел отговорността за
своето потомство. За съвременните поколения този период започва към края на третото десетилетие и е маркиран от активното навлизане в професионалната кариера,
създаването на собствено семейство и поемането на родителска роля. Макар и тези
три аспекта на зрелостта да не са нормативно необходими за пълноценния живот в
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зряла възраст, отсъствието на който и да е от тях обикновено се свързва с наличието
на някакви неблагоприятни фактори.
Отказът от професионално развитие най-често засяга жените в определени
културни общности, които все още следват традиционните патриархални модели на
мъжко доминиране и ограничаване на женската изява до домакинство и родителство.
Независимо дали жената доброволно е приела този модел или това става под външен
натиск, отсъствието на самостоятелна професионална изява почти задължително е
свързана с икономическа зависимост от мъжа, ограничаване на социалните контакти и възможностите за социална изява, ограничаване на възможностите за
личностно развитие.
През годините на Социализма българската жена категорично успя да се еманципира от патриархалните ограничения. Това обаче се случи главно под натиска на икономическата необходимост жените да бъдат максимално включени в индустриалното
производство и свързаните с него услуги. Така в течение на няколко десетилетия
българката застана „рамо до рамо“ с мъжа в производствената сфера, без обаче да
бъде освободена от традиционно женските и роли, свързани с домакинството и грижата за децата. В резултат на това социалистическата труженичка се оказа значително по-натоварена и стресирана, което затрудни пълноценното и функциониране, и в
двете роли. Не случайно много от дъщерите на социалистическите майки днес предпочитат да се свържат с достатъчно заможен мъж, който да им осигури възможност
за щастлив семеен живот, без натоварването на професионалната ангажираност. В
периода на Прехода у нас определено се забелязва тенденция част от младите хора да
се ориентират към семейния модел на развитите западни общества, господствал до
края на осемдесетте години на миналия век (мъжът осигурява парите – жената се грижи за дома и децата). За немалка част от образованите и амбициозни млади жени
днес този модел е вече отживял времето си. Той не удовлетворява и очакванията на
голяма част от младите мъже, които желаят тяхната половинка да е не е само майка и
домакиня, но и равностоен партньор в професионалната личностното израстване.
Опитът ми на фамилен терапевт категорично показва, че недостатъчното осъзнаване
на желания модел на семейно партниране е една от основните конфликтни зони в
живота на съвременните семейства в периода, когато те се ангажират с родителската
роля.
Отказът от създаване на собствено семейство и деца
Множество изследвания показват, че здравата семейна среда е една от основните
предпоставки за дълголетие, материален и духовен просперитет, добро здраве и висока удовлетвореност от живота. За много хора в зряла възраст днес обаче, семейният
живот не се възприема като оптималната възможност. Един от мотивите да се отказва
семейната обвързаност е липсата на достатъчна икономическа самостоятелност, особено при мъжете. Наистина проучванията в САЩ ясно показват, че най-висок е броят
на разводите и семейните неблагополучия сред хората с нисък образователен и икономически статус (Finkel, E. 2019). Липсата на добро образование и стабилни доходи
е една от възможностите да се отлага семейното обвързване. За това съдействат и
други фактори като силната зависимост от родителите и свръхмерните очаквания
отрасналите деца в зряла възраст основно да се ангажират с грижата за възрастните
си майки и бащи. Тази тенденция се подсилва и от ниските пенсии на възрастните
хора у нас, както и от недобре развитата система за социално подпомагане на възрастните хора с влошено здраве, чийто деца често се превръщат в безплатни техни
социални асистенти.
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Високите доходи обаче не са автоматичен гарант за ангажирането със семейни
задължения. Много млади образовани хора със завидни професионални позиции и
статус предпочитат днес да остават необвързани за да не нарушават постигнатото високо качество на живот и личната си свобода. Подобен избор често се оценя като
проява на консумативен манталитет и крайна индивидуалистична нагласа. Типичен
пример е моделът LAT (living apart together), все по-широко разпространяващ се в
съвременните западни общества. При този модел всеки от партньорите живее в свое
самостоятелно жилище, в което се чувства достатъчно автономен и независим. С интимния си партньор споделя само част от време си, ту в своето, ту в неговото жилище. Този модел е разпространен при хора от различна възраст, но когато това е основният избор в зрялата репродуктивна възраст, той реално лишава от възможност за
поемане на родителска роля.
Открай време основната задача на семейството е била създаването на поколение.
Днес обаче, в хода на осъществяващия се грандиозен технологичен преход, който
създава все повече „излишни хора“, немалко млади двойки се замислят дали си струва да се ангажират със създаването на деца. Докато само до преди един век многобройната челяд е обещавала благополучие, тъй като повечето работни ръце са гарантирали по-голямо изобилие, днес тази зависимост се обръща. Появата на дете, особено на повече от едно дете, сериозно натоварва семейния бюджет, категорично снижава удовлетвореността от партньорските отношения между родителите, затруднява
или отлага изпълнението на професионалните амбиции, особено при жените. Това са
реални факти, установени при множество научни проучвания, с които няма как да не
се съобразим.
В момента у нас преобладава т.н. пронаталистична нагласа, според която високата раждаемост е залог за оцеляването ни като нация и запазването на хилядолетната ни културна традиция. Все по-бързото навлизане на компютърните технологии
обаче, поставя реално въпросът какъв е оптималният брой на населението, с което се
осигурява общото благополучие.
Какъвто и да е отговорът на този въпрос, очевидно днес хората в зряла възраст
имат не само един легитимен избор по отношение на семейния си живот. Създаването на собствено семейство, основано на брачен договор и предвиждащо създаването
на деца, е основната опция. Все по-популярна, наред с нея, става и възможността за
създаване на семейство и деца без да се сключва брачен договор. Невинаги партньорите, избиращи този вариант, ясно осъзнават предимствата и недостатъците са подобен избор. Често те се насочват към него поради колебания, относно стабилността на
връзката или страхове, че биха останали имуществено ощетени при евентуална раздяла с партньора си. Най-наивни са очакванията, че избягването на брачния регламент би засилило стабилността на връзката и ще предпази от влизане в коловозите на
брачната рутина и скука.
С брак или без брак, съжителството на семейни начала предполага няколко опции по отношение на децата. В единия полюс е отказът от създаване на собствено
поколение, а на другият е възможността партньорите не само да създадат собствени
деца, но и да приемат грижата за деца на всеки от партньорите от предишни техни
семейства. Приемната родителска грижа също присъства в тази палитра от разнообразни възможности.
Основните теми, които поставя родителската грижа, са няколко:
1. В какъв стил и двамата родители са склонни да осъществяват своята родителска роля – авторитарен, либерален, авторитетен (или някакъв друг);
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2. Самостоятелно или съвместно се осъществява родителската роля. Спектърът
от възможни роли тук включва – самотен родител, партниране с биологичния
родител на детето, родителско партниране с човек, който не е биологичен родител на детето.
3. Делегиране на родителските роли на лица от разширената семейна общност
(баби, дядовци, лели и пр.)
Съществена промяна в стила на семеен живот в зрялата възраст създава и все полибералното отношение към сексуалните отношения. Докато в класическия модел на
семейство с малки деца традиционната нагласа за моногамия (изключителност на
сексуалната връзка между съпрузите) е доминираща, при дългогодишните партньори
с вече отраснали деца това очакване е провокирано от идеята за „консенсусната немоногамност“ (Ferrer, J., 2017) и „полиаморната теория“ (Ben-Zе`ev and Bruning,
2017), според която човек е в състояние да обича и да има пълноценна интимна връзка с повече от едно лице в един и същи момент.
Дебатът „за или против моногамията“ до голяма степен опростява и поляризира комплексната възможност за избор в различни житейски ситуации. Мотивите на
някой от партньорите в една двойка да създаде паралелна връзка с друг партньор,
както и последиците от съществуването на подобни връзки за участващите в тях, са
безкрайно разнообразни и няма как да се оценят еднозначно. Прекрасен анализ на
различните мотиви за излизане извън „мононормативния“ модел на семейни отношения, както и на възможностите този избор да има както добри, така и негативни отражения, прави Естер Перел в книгата си „Откровено за изневярата“ (Перел, Е. 2021).
Смисленият разговор на тази тема все повече се ориентира към това какви са предпоставките и условията, при които разширените възможности за богати междуличностни отношения с лица извън семейната общност, могат да допринасят за нейното
укрепване, благоприятствайки личностното развитие и благополучието на партньорите (Conley et all. 2017).
Третата възраст
С това понятие се обозначава този период в жизнения цикъл на човека, когато
той вече е постигнал апогея в своето професионално развитие и постепенно се оттегля в „заслужена почивка“. Последните десетилетия коренно промениха тази традиционна представа по няколко причини:
1. През последните няколко десетилетия се наблюдава устойчива тенденция за
повишаване продължителността на живота в по-голямата част от индустриалния
свят, като тя все повече надхвърля осемдесет годишната възраст.
2. Благодарение на подобрените условия на живот в тази част от света, хората
над 65 годишна възраст все по-често са в добро здраве и запазена работоспособност,
като за някои интелектуални професии именно тази възраст е и най-плодотворната:
3. При успешно преминаване през предходните етапи от жизнения цикъл, една
немалка част от хората в пенсионна възраст са постигнали добър социален просперитет и разполагат с духовни и материални ресурси, които им позволяват да разкрият
в максимална степен своя потенциал. Това напълно основателно определя тази
възраст като „златна“.
В аспекта на интимното партниране „златната възраст“ предлага не само негативи, но и много нови възможности. Повечето двойки в тази възраст вече са изпълнили
репродуктивните си функции и се радват на контакта с внучета, който по-скоро ги
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зарежда с жизнен оптимизъм. Пенсионирането често намалява формалния професионален стрес и при запазване на творческата активност и социалните контакти би могло да позволи на хората в тази възраст много по-фокусирано да инвестират своите
усилия в най-смислените за тях посоки.
В тази възраст партньорите, които остават заедно, имат много повече време за
съвместни начинания. Неслучайно изследванията показват, че при една трета от
двойките, запазили връзката си до тази възраст, сексуалните контакти не са преустановени, а удовлетвореността от тях понякога дори е по-голяма, в сравнение с предишни периоди от живота им, когато са били прекомерно заети с грижата за децата и
професионалната си кариера.
Съвременната наука все повече разкрива възможностите за забавяне процеса на
стареене и разширяване на периода, в който хората могат да запазят своята енергия и
да реализират докрай творческия си потенциал. Основно значение се отдава на три
ключови фактора:
1. Запазване на активната жизнена позиция, независимо от напускането на
формалните професионални роли. Колкото по-ангажиран с професионалната си дейност остане човек след пенсионирането, толкова по-бавно настъпват процесите на
стареене в неговия мозък. Затова си струва човек да осигури възможностите си за активна професионална изява и след излизане в пенсия.
2. Запазване и разширяване на социалните контакти и поемането на нови роли и занимания. Връзката със значимите други хора, особено с представителите на
по-младите поколения, е решаваща за поддържане на активен жизнен тонус и висок
дух. Любовните пориви в тази възраст имат изключително мощен стимулиращ
ефект, за което свидетелстват биографиите на множество колоси на световната култура, дали най-доброто от себе си именно вдъхновени от любовта в тази възраст.
3. Активна грижа за телесното и психичното здраве, оптимистичен светоглед
и непосредствен контакт с красотата на природата. Движението, особено, когато то е
съчетано с пътешествия, запазва живо детското любопитство и готовност за постоянни изненади и нови срещи. Точно това ни отваря към света и засилва обмяната на
потоци от информация и енергия с него.
Едно от най-сериозните изпитания в тази възраст е загубата на интимен партньор, която неизбежно се случва при много двойки. В други семейства партньорите
губят смисъл в съвместния си живот, след напускане на отрасналите деца. Това често
е повод за раздяла, особено ако някоя от страните е установила по-пълноценна връзка
с друг партньор. Тези кризисни ситуации трудно се преодоляват, ако човек не е готов
да прояви гъвкавост и да приеме реалностите, които не зависят от него. Не са малко
хората, които лишавайки се от пълноценна интимна връзка, заради ангажиментите си
към децата, откриват истинската възможност за щастлив интимен живот именно в
тази възраст, създавайки нова връзка.
Направихме този преглед на специфичните предизвикателства в интимното партниране през различните възрастови периоди, за да разкрием колко многообразни са
обстоятелствата, определящи индивидуалните ни избори във всяка конкретна житейска ситуация. Затова разкриването на техните закономерностите неизбежно предполага диференциран подход, отчитащ своеобразието на конкретния партньорски статус във всяка двойка. Задачата за щателно описание и разбиране на партньорския
статус е от огромно значение във фамилната терапия.
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Партньорски статус
Предлагам използването на това понятие, тъй като то позволява всестранно да се
изясни и опише сложната констелация от връзки, в които се намираме с нашите интимни партньори, в контекста на отношенията ни с другите, значими за нас хора.
Общуването между интимните партньори трудно може да бъде разбрано и осъзнато
извън тази сложна мрежа от преплитащи се отношения. За да изградим цялостна
представа за партньорския си статус, важно е да изясним най-напред следните основни аспекти на партньорската ни връзка:
1. С кого сме в партньорски отношения?
2. Какви са потребностите, които проектираме в тези отношения?
3. До каква степен те удовлетворят всяка от тези потребности?
По отношение на интимния партньор или партньорите, с които имаме връзка
и характеристиките на тези отношения, възможни са следните варианти:
1. Отсъствие на интимна връзка – лицето живее самостоятелно или с други
членове на семейството без да има партньорски отношения
2. Повърхностни приятелски отношения, които изключват интимна близост
3. Необвързващи сексуални връзки – сексуалните потребности се удовлетворяват в случайни и краткотрайни отношения с един или с повече партньори в
даден период.
4. Сериозна връзка без съжителство – наличие на взаимна свързаност без възможност за съжителство поради липса на самостоятелно жилище, пространствена дистанцираност, външни ограничения или съзнателен избор да се запази автономността.
5. Множествени сериозни връзки без съжителство – паралелно поддържане
на отношения с повече от един партньор при запазване на битовата самостоятелност (отсъствие на трайно съжителство с интимен партньор).
6. Моногамни семейни отношения без брак
7. Моногамни семейни отношения с брак
8. Паралелни отношения с повече от един интимен партньор – семейно съжителство (с брак или без брак) при периодични контакти с друг/и партньор/и.
9. Алтерниращо съжителство с различни партньори – периодично съжителство ту с един, ту с друг партньор в устойчив цикъл (с единия от партньорите
е възможен брак).
10. Семейно съжителство без интимен живот при отсъствие или наличие
на друга интимна връзка.
По отношение на базисните човешки потребности, които проектираме в двойковите отношения, всяка партньорска връзка би могла да изпълнява следните функции:
1. Емоционална – подкрепа, споделяне, разбиране, съпреживяване, вдъхновение
и опора.
2. Битова – осигуряване на подслон, сигурност, домашен уют и грижа.
3. Икономическа – финансова издръжка или подкрепа.
4. Сексуално-еротична – удовлетворяване на потребността от еротична свързаност, чувствени преживявания и сексуална наслада, от любов и романтични
преживявания.
5. Репродуктивна – възможност за биологично създаване на собствено потомство и
съвместно отглеждане на собствени и доведени деца.
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6. Социализираща – поддържане на определен социален статус в специфична
социална среда.
7. Професионална – подкрепа в реализацията на професионални проекти и
инициативи, в кариерното развитие и просперитет.
8. Рекреативна – възможност за пълноценно прекарване на свободното време в
забавления, хобита, спортни инициативи и развлечения.
9. Духовна – споделяне на духовни практики и ценности, културен живот,
подкрепа в духовното развитие и личностното израстване.
В отношенията ни с всеки от партньорите, с които имаме интимна връзка, удовлетвореността от качеството на междуличностното общуване във всеки от изброените аспекти би могло да варира по следния начин:
1. Партньорите е възможно да не адресират един към друг очаквания за удовлетворяване на дадената потребност.
2. Дадената потребност би могла не просто да е неудовлетворена, но да е
блокирана и да се е превърнала в източник на стрес при наличие на сериозни конфликти и противоречия. В този смисъл вместо да се подпомагат, партньорите биха могли взаимно да си пречат и да си вредят в съответния аспект
на отношенията.
3. Дадената потребност би могла просто да е неудовлетворена или удовлетвореността да е незначителна.
4. Съответната потребност може да е удовлетворена в значителна степен
(good enough отношения)
5. Всеки от партньорите може да се чувства напълно удовлетворен от качеството на отношенията в съответния техен аспект
Представеното многообразие от варианти, в които може да се опише всяка конкретна интимна връзка, дава възможност за изясняване в максимална конкретика на
специфичната характеристика на двойковите отношения. Това на свой ред е предпоставка за много по-добро фокусиране на терапевтичните усилия в клиничната практика.
Акцентът върху специфичния партньорски статус разчупва съществуващото клише, в което се теоретизират двойковите и семейните отношения и предоставя възможност за изследване на интимните връзки в много по-широк диапазон от потенциални възможности.
Интересно би било в евентуални бъдещи изследвания да се проследи кои са доминиращите партньорски статуси при хората от различните възрастови групи. Да се
провери дали има определени закономерности в избора и последователност, в която
едни партньорски модели се заменят с други. Любопитно е и да се съпостави удовлетвореността на партньорите от тяхната връзка в зависимост от характеристиките на
партньорския им статус и други съобуславящи фактори.
Във връзка с направения вече анализ на особеностите в изграждането на личните
отношения през различните възрастови периоди, бихме предложили вариант, в който
проследяваме типичните партньорски статуси, характерни за всеки жизнен етап:
Партньорски статуси, свойствени за детството:
1. Саможиво дете (без близки приятелства)
2. Привързаност към един единствен приятел
3. Свързване в стабилна приятелска компания
4. Присъствие в аморфни и некохерентни групи, без близки отношения и ясна
структура.
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Партньорски статуси в юношеството и ранната младост:
1. Самотни, срамежливи младежи
2. Младежи с повърхностни и краткотрайни връзки
3. Младежи с трайни, емоционално ангажирани приятелства (в двойки или в поголеми компании)
Партньорски статуси в ранната зрелост:
1. Самотни младежи(живеещи с единия или с двамата си родители
2. Самостоятелни сингли, живеещи изолирано без партньор.
3. Младежи с повърхностни и неангажиращи връзки
4. Младежи със сериозна връзка без съжителство (живеещи с родител/и)
5. Самостоятелни младежи в сериозна връзка без съжителство (LAT)
6. Младежи в сериозни връзка и съжителство (кохабитация, брак)
7. Семейни младежи (кохабитация или брак) с паралелни връзки
Партньорски статуси в зрялата възраст
1. Самотни дами и господа(живеещи с единия или с двамата си родители
2. Самостоятелни сингли, живеещи без партньор
3. Дами и господа с повърхностни и неангажиращи връзки (често множествени)
4. Дами и господа в сериозна връзка без съжителство, живеещи с родител/и
5. Дами и господа в сериозна връзка без съжителство (LAT)
6. Семейни дами и господа в (кохабитация или брак) без паралелни връзки
7. Семейни дами и господа (кохабитация и брак) с паралелни връзки
8. Семейни дами и господа съжителстващи с партньор, различен от брачния
Партньорски статуси в третата възраст:
1. Самотен възрастен
2. Самотен родител с пълнолетно дете
3. Възрастни родители с пълнолетно дете
4. Възрастен родител в семейството на детето си
5. Възрастен родител/и и внуче
6. Възрастна кохабитираща или брачна двойка без деца (децата са напуснали
семейството)
7. Съжителство при възрастна двойка в паралелна връзка при непрекратен брак
с други партньори.
Заключение
Развитието на партньорските отношения в интимната двойка и семейство днес е
изключително динамично и предлага все по-разнообразен спектър от избори, които
човек може да прави в различните възрасти. Колкото по-осъзнати са тези избори,
толкова по-адекватен би могъл да е специфичният ни партньорски статус спрямо индивидуалните ни потребности от сигурност, развитие и човешка свързаност. Днес е
трудно да се определи кои модели на партниране могат да се приемат като „нормативни“ и кои като „дисфункционални“, тъй като всеки от партньорските статуси има
както предимства, така и ограничения. В индивидуалния си жизнен цикъл всеки от
нас преминава последователно през много от тях и това ни дава възможност да натрупваме ценен опит и мъдрост, наред с болките и терзанията, с които плащаме за тях.
По-детайлното и системно проучване на тези процеси би дало ценни насоки в бъдещата образователна и терапевтична практика.
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ИЗМЕРВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРИВЪРЗАНОСТ
доц. д-р Михаил Проданов
Бургаски свободен университет

ASSESSMENT OF THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Мihail Prodanov
Burgas Free University
Abstract: The article presents a Bulgarian version of the Meyer&Allen’s questionnaire for
measuring the organizational commitment of employees. Several independent groups of
working people participated in the study - a total of 197, of whom 106 women and 91 men.
As a result of factor analysis of the data, performed by the method of the main components
with subsequent Varimax rotation, the original three-component structure of the
organizational commitment – affective, continuance and normative components, was replicated.
The reliability coefficient (Cronbach’s α) of the questionnaire are in the upper levels of
those obtained with the original questionnaire in other studies. The convergent construct
validity is proven with a high significant correlation between the Meyer&Allen’s
questionnaire, on the one hand, and O’Reilly&Chatman’s „psychological attachment
instrument“ – by another. In conclusion, the Bulgarian version shows good psychometric
parameters and can be applied in research with Bulgarian samples.
Key words: organizational commitment, Meyer&Allen’s questionnaire, reliability, construct
validity
1. Конструктът „организационна привързаност“ и методите за неговото
измерване.
Хората се привързват към различни социални обекти – други индивиди, социални групи, институции, религиозни общности, идеологически формирования и партии
и т.н. В този ракурс, можем да разглеждаме отношението на работещите в дадена организация – към структурите в нея и към самата организация, като нагласа на
привързаност, ангажираност и отдаденост (на английски език най-често за „организационна привързаност“ се използват термините „organizational commitment“ или
„organizational attachment“). Действително, конструктът „организационна привързаност“ е един от най-изследваните от трудовите и организационните психолози, заедно с удовлетвореността от труда. Това са две от най-базисните нагласи на служителите и работниците, които имат непосредствено или косвено отражение върху качеството на деловото поведение, върху мотивацията и ефективността от труда. Най-разпространено е дефинирането на организационната привързаност като нагласа, която
има традиционните три компонента – когнитивен, афективен и поведенчески.
М.Радославова дефинира тези компоненти така: когнитивният отразява отношението
на служителя и оценката му за субективната важност на организационните цели;
афективният включва чувствата на общност и емоционална връзка с организацията,
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на гордост от членството си в нея, преживяване на позитивни емоции в ситуации на
успешно реализирани цели; поведенческият има различни проекции – изразява се
чрез готовността да се полагат усилия за постигане на организационните цели и дори
да се жертват собствени ресурси в името на организацията; изразено намерение да се
поддържа членството в организацията и нежелание за напускане на организацията
(Радославова,2005, стр.103). Що се отнася до детерминантите, формиращи организационната привързаност, те могат да бъдат от различно естество – значение имат някои личностни характеристики, ценностите на индивида, властовият профил на
мениджмънта, удовлетвореността от труда, типа организационна култура (Илиева,
1998). Поради сложността на конструкта „организационна привързаност“ не е лесно
да се отговори на въпроса за нейните детерминанти. По-долу ще бъдат обсъдени тези
процеси за формиране на привързаността в контекста на трите основни компонента,
описани в модела на J.Meyer и N.Allen.
Има различни модели на „организационна привързаност“, но най-популярният и
вероятно най-прилаганият в изследванията е три-компонентният модел J.Meyer и
N.Allen (Allen, Meyer, 1990; Meyer, Allen, &Smith, 1993; Meyer, Allen, 1997; Meyer,
1997;). Едно от възможните обяснения за неговата популярност е, че този модел не
просто оценява степента на привързаност на индивида към организацията, в която
той работи, но и дава представа за съдържанието и източниците на тази привързаност, разглеждана като нагласа. Това става чрез използването на три измерения –
афективна (affective), нормативна (normative) и задържаща привързаност (continuance
commitment – избран е терминът „задържаща привързаност“, защото считам, че той в
най-голяма степен отговаря на механизма, чрез който този компонент въздейства
върху служителите; съществуват и други термини за този компонент на привързаността – „инструментална“, „прагматична“, „калкулативна“ и др. под., които се използват от различни автори). Афективният компонент отразява степента на идентификация на индивида с организацията и чувството за общност с нея. Задържащата
привързаност се базира върху възприятията на служителя или работника за неговите
относителни инвестиции в организацията и възможните загуби, които той би претърпял, ако я напусне и отиде в друга организация. За това има значение и субективната
оценка за липсата на подходящи алтернативи за реализация, извън настоящата работа. Нормативната привързаност се основава на моралния дълг към организацията, на
вярност и лоялност, на преживяването, че да бъдеш неин член е най-правилното в морално отношение решение. Разбира се, винаги трябва да се има предвид, че индивидът може да се чувства привързан в различна степен към различни елементи на организационната структура – към екипа, в който работи, към ръководителя на съответно
звено, към организацията като цяло (в модела на J. Meyer и N. Allen са разгледани
шест различни вертикални „фокуса (ориентации) на привързаността“). Когато се обсъждат детерминантите на организационната привързаност, в споменатия модел те са
анализирани поотделно за всеки от трите компонента. Формирането на афективната
привързаност зависи от това, доколко индивидът възприема своята организация като
подкрепяща и коректна към него. В някои изследвания са установени положителни
връзки на този компонент с променливи като „възприеманата подкрепа от организацията“ и „възприятията за процедурна справедливост“ (те имат отношение към равнопоставеността между служителите, изразяващо се в честни и коректни процедури
за кариерно развитие, промотиране и допълнително стимулиране) (Jex, Britt, 2008,
стр.152-162). Съществуват и положителни връзки на афективната привързаност с
променливи като „груповите форми за вземане на решения“, възприятията за авто162
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номност и компетентност. Тези резултати могат да се обяснят с това, че служителите
и работниците, които възприемат своята организация като място, което ги кара да се
чувстват компетентни и значими, формират и позитивни чувства към нея. В някои
концепции като възможен предиктор за афективната привързаност се посочва „ретроспективното осмисляне“, изразяващо се в процесите на ретроспекция, оправдаваща и
обясняваща факта на продължителния стаж на индивида в съответната организация.
Тази идея е в синхрон с теорията за социално-информационните процеси (SIP). В
сравнение с афективната привързаност, формирането на задържащия компонент изглежда доста по-недвусмислен процес. Тук основният момент е оценката за възможните материални загуби, които би претърпял служителят, ако напусне организацията
(например, пенсионни фондове, социално-битови придобивки и др.), както и психологически загуби – значими контакти с колеги, спечелено доверие и репутация, уважението и признанието, което има служителят в настоящата организация. Тук е важна и субективната оценка за възможните алтернативи на настоящата работа. Тази
оценка зависи от редица външни фактори (например, равнището на безработица в
конкретната ситуация), но и от субективни фактори (самооценката за собствената
компетентност, равнището на квалификация, оценка на мобилността). Принципно,
задържащата привързаност се очаква да е по-силна при индивиди, които виждат малко алтернативи на настоящата си работа. Най-сложен изглежда процесът за формиране на нормативната привързаност. Според J.Meyer и N.Allen в този аспект имат значение както някои личностни характеристики, така и естеството на взаимоотношенията на индивида с организацията. Има служители и работници, при които процесът
на организационната социализация е довел до изграждане на силна степен на лоялност и чувство за морален дълг към работодателя. Вероятно най-силната детерминанта е начинът, по който организацията се отнася към своите членове. При постъпването си на работа, индивидът сключва своеобразен „психологически договор“ с организацията или т.нар. „имплицитно споразумение“, което всъщност отразява очакванията му за определен тип отношение към него. Може да се каже, че по-силна нормативна привързаност формират тези индивиди, които възприемат организацията като
страна на „договора“, която коректно спазва своите задължения – тогава и служителят се чувства задължен да отговори подобаващо. В този аспект, механизмите за формиране на нормативната и афективната привързаност имат много общо, що се отнася
до релацията служител (работник) – организация. Има изследвания, които констатират и значението на културалните и етническите фактори. Оказва се, че националните
особености също имат сериозно влияние както върху нормативния компонент, така и
върху общата степен на организационна привързаност (Jex, Britt, 2008, стр.152-162).
Интересът към конструкта „организационна привързаност“ е свързан и с взаимовръзките й с други значими променливи: афективната привързаност силно корелира с делови нагласи като удовлетвореност от труда, с включеността (въвлечеността) в работата, с обвързаността с професията. Нормативният компонент също положително е
свързан с удовлетвореността от труда. По-слаби са връзките на задържащата привързаност с посочените делови нагласи. И трите компонента имат отрицателни корелации с текучеството на кадри, което е логично – по-високата привързаност към организацията означава и по-малко текучество. Тази закономерност е позитивна, но тя
може да носи и негативи – например, служител, който е останал в организацията предимно мотивиран от задържаща привързаност, може да не е ефективен в деловото си
поведение, полагайки минимални усилия, като е възможно и да не се чувства удовлетворен и щастлив от своята работа. Това би се случило при ниска нормативна при163
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вързаност. Що се отнася до комбинацията между организационната привързаност и
удовлетвореността от труда (която е обозначена като „обща нагласа към труда“), констатиран е позитивен ефект на тази комплексна нагласа върху деловото поведение на
служителите и работниците (за оценката на деловото поведение са използвани комплекс от критерии като „качествено изпълнение на задачите“, „делово поведение,
надхвърлящо ролевите изисквания“, „текучество“ (Jex, Britt, 2008, стр.152-162).
2. Описание на въпросника за организационна привързаност на J.Meyer и
N.Allen.
Оригиналният въпросник, от който е направена българската адаптация е съкратена версия, предложена от авторите(Meyer&Allen). Той се състои общо от 18 айтема, по 6 айтема за всеки от компонентите на организационната привързаност – афективен, нормативен и задържащ. Налице са резултати за вътрешната консистентност(α
на Кронбах) от различни автори: за афективната привързаност надеждността варира
от 0,77 до 0,88; нормативната получава коефициенти от 0,65 до 0,86, а задържащата
привързаност – от 0,69 до 0,84 (Fields, 2002, стр.51). По-долу ще бъдат посочени резултатите за надеждност-съгласуваност(α на Кронбах) и за българската версия. Що се
отнася до съдържателната валидност, потвърждаващ факторен анализ доказва трикомпонентния модел на конструкта, макар че в някои от изследванията компонентът
„задържаща привързаност“ се „разцепва“ на две съставни части – първата описва
липсата на алтернативи, докато втората е свързана с „жертвите“ и загубите от евентуално напускане на организацията (Fields, 2002, стр.51). Айтемите, които са използвани за българската адаптация са взети от D.Fields (Fields, 2002, стр.51-53). Измервателната скала за оценяване на отговорите е 7-степенна ликертов тип, като вариациите на отговорите са от 1 (категорично не съм съгласен) до 7 (напълно съм съгласен).
2.1. Изследвана група в българската адаптация.
Предложената българска адаптация на въпросника за организационна привързаност на J.Meyer и N.Allen е извършена върху изследвана група от 197 лица, с българска националност. Тази група е нехомогенна, състои се от 20 различни и независими
извадки от работещи студенти(задочници), служители и работници основно в малки
и средни предприятия от частния сектор и служители в звена от държавната администрация. Всички респонденти са със средно или висше образование. От общият брой
жените са 106(53,8%), а мъжете – 91(46,2%). Това прави изследваната група сравнително балансирана по пол. Според възрастта си, респондентите се разпределят в
широк диапазон – от 19 г. до 65 г., като средната аритметична е приблизително 38 г.
(стандартно отклонение = 10,52 г.). Разпределението по възраст е близко до нормалното, с леко изразена дясностранна асиметрия (преобладаваща е младата и средната
възраст): z (Колмогоров-Смирнов) = 1,214, Asymp.Sig. = 0,105. Данните са събрани
по метода „молив и хартия“.
2.2. Факторен анализ.
Факторният анализ на данните от изследването с българската извадка може да
служи като аргумент и за съдържателната валидност в случаите, когато той
репликира оригиналния модел. В случая е използван метода на главните компоненти,
чрез който може да бъде извлечена съществуващата структура на въпросника. В
Таблица №1 са отразени статистиките от КМО-М и Bartlett’s Test of Sphericity, които
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са критерий за адекватност и релевантност на данните от изследваната извадка за
извършване на процедурата на факторния анализ.
Коефициентът на КМО от 0,910(значително е над препоръчителния праг от 0,6)
напълно удовлетворява изискванията за стартиране на процедурата.
Таблица №1
Kaiser-Meyer-Olkin Measure за адекватност на данните
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.910
1575.883
153
.000

Таблица №2
Факторна структура на българската форма на въпросника за организационна привързаност със съответните „факторни тегла“ на отделните айтеми за
всеки от трите компонента.
Компоненти
Айтеми от въпросника
1. Аз бих бил много щастлив да
завърша професионалната си кариера в настоящата организация
(фирма)
2. Наистина имам чувството, че
проблемите на организацията, в
която работя, са и мои проблеми
3. Не се чувствам като „част от
семейството“ в моята организация(рев.)
4. Не се чувствам „емоционално
привързан“ към моята организация(фирма)(рев.)
5. Моята организация(фирма) има
огромно значение лично за мен
6. Аз не изпитвам силно чувство на
принадлежност към моята организация(фирма)(рев.)
7. Ще ми бъде много трудно, ако
напусна организацията точно сега,
дори да ми се иска да го направя
8. Твърде много неща в живота ми
биха се объркали, ако реша да

Първи
компонент:
„афективна
привързаност“

Втори
компонент:
„задържаща
привързаност“

0,593
0,728
0,697
0,838
0,669
0,691
0,675
0,703
165
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напусна организацията(фирмата)
сега
9. Оставането ми в организацията
точно сега е въпрос както на
желание, така и на необходимост
10. Мисля, че имам твърде малко
възможности пред себе си в
случай, че напусна тази организация
11. Едно от сериозните последствия, ако напусна тази организация е свързано с липсата на
други алтернативи
12. Една от основните причини да
продължавам да работя в тази
организация е, че напускането ми е
свързано със значителни лични
„жертви“ – друга организация вероятно няма да ми осигури всички
облаги, които имам тук
13. Не се чувствам задължен да
остана на настоящата си работа(рев.)
14. Не мисля, че е честно да напусна организацията сега, дори
това да е в мой интерес.
15. Аз съм много задължен на тази
организация(фирма)
16. Ако напусна организацията
сега, бих се чувствал виновен за
това
17. Не бих напуснал организацията(фирмата) точно сега, защото
се чувствам задължен към хората
от тази организация
18. Настоящата ми организация
заслужава моята лоялност
Собствена стойност
Обяснена вариация (в %)

том XLIV, 2021

0,525

0,598

0,728

0,729

0,363

0,535

0,729
0,713
0,835
0,741

0,285

0,614
4,344
24,131%

3,108
17,265%

2,938
16,324%

В Таблица №2 може да се види факторното решение след извличане по метода
на „Главните компоненти“ при последваща ротация „Варимакс“ (Varimax with Kaiser
Normalization). За всеки от трите компоненти са отразени само коефициентите на
факторните тегла, които са по-високи от 0,50. Изключение е направено само за два
айтема от субскалата на нормативната привързаност, които се „разсейват“ върху останалите два компонента, като особено е силна близостта им с афективната субскала.
Този факт се нуждае от специално внимание. Една от причините за този резултат мо166
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же да се крие в семантичната близост на тези айтеми със значението и съдържанието
на субскалата „афективна привързаност“. Първият от тях е „Не се чувствам задължен да остана на настоящата си работа“ (реверсивен), а вторият – „Настоящата
ми организация(фирма) заслужава моята лоялност“. Видно е, че значението им е
доста ясно и еднозначно, но „моралните чувства“ като дълг, преданост и лоялност
могат да се смесят с другите позитивни чувства, като тези на гордост и удовлетворение. Също така, по-горе бяха посочени редица фактори, свързани с формирането на
нормативната и афективната привързаност, включително и особеностите на националната култура, личностни характеристики и субективни рационализации. Факторното решение от Таблица №2 като цяло репликира оригиналната структура на въпросника. Очаквано афективният компонент е с най-голяма тежест, след него са задържащата привързаност и нормативният компонент на привързаността, който корелира
значително с афективната привързаност. Общата обяснена вариация от трите компонента е приблизително 58%, което удовлетворява.
Корелационните коефициенти, които са отразени в Таблица №3, очаквано са положителни и статистически значими. В синхрон с резултатите от факторния анализ,
при корелационния анализ най-силна е взаимовръзката между афективната и нормативната привързаност, докато връзките между задържащата компонента и останалите
две са умерено високи. Това отговаря на съдържанието, което моделът на J.Meyer
N.Allen включва в отделните измерения на организационната привързаност. Получените резултати потвърждават психологическата близост между афективната и нормативната привързаност не само в съдържателен план, но и от гледна точка на механизмите, чрез които се формират тези две компоненти. Освен това, независимо от
трикомпонентната си структура, конструктът „организационна привързаност“ е достатъчно конгруентен.
Таблица №3
Корелации между отделните субскали на въпросника за организационната
привързаност (линейни корелации – Пиърсън)

Афективна
привързаност
Задържаща
привързаност
Нормативна
привързаност

Афективна
привързаност

Задържаща
привързаност

Нормативна
привързаност

1,00

0,422**

0,706**

0,422**

1,00

0,476**

0,476**

0,537**

1,00

** - корелацията е значима на равнище р < 0,01
2.3. Надеждност на българската версия на въпросника.
Стойностите на коефициента α на Кронбах, измерващ надеждност-съгласуваност
(вътрешна консистентност) на отделните субскали и на въпросника като цяло са отразени в Таблица №4. Посочени са и средните стойности на корелациите между айтемите, съставящи съответните субскали и въпросника като цяло. Трябва да се отбележи, че коефициентът α – Кронбах се счита за теоретично минималната оценка за
надеждност. Резултатите от Таблица №4 показват много добри и отлични стойности
на коефициентите за надеждност-съгласуваност на въпросника и на отделните компо167
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ненти (субскали). Тези стойности са дори по-високи от някои от изследванията с
оригиналната версия: в публикацията на D.Fields (2002) са посочени диапазони на установените коефициенти в различи изследвания за афективния компонент от 0,77 до
0,88 (в българската версия е 0,86), за нормативния – от 0,65 до 0,86(българската
версия има 0,86) и за задържащата привързаност – от 0,69 до 0,86, при 0,78 в настоящата адаптация на въпросника. Също така, получения коефициент за надеждностсъгласуваност на целия въпросник (0,90) е отличен резултат, който е консистентен с
другите статистически резултати. Що се отнася до средните стойности на корелациите между айтемите от отделните субскали, те варират от 0,38 до 0,50, което е близо до препоръчителния диапазон (0,20 – 0,40). Тази стойност за въпросника като цяло
е 0,34, което напълно удовлетворява. Корелациите между айтемите на отделните субскали са значимо по-ниски от коефициентите за връзка между айтемите и баловете,
които се получават за отделните компоненти.
Таблица №4
Надеждност – съгласуваност на трите субскали, на целия въпросник за
организационна привързаност, както и средните стойност на корелациите
между айтемите
Субскали на
въпросника
Афективна
привързаност
Задържаща
привързаност
Нормативна
привързаност
Въпросник за
организационна
привързаност

бр. айтеми

α на Кронбах

Средни стойности
на корелациите
между айтемите

6

0,86

0,50

6

0,78

0,38

6

0,86

0,50

18

0,90

0,34

2.4. Конвергентна конструктна валидност на българската версия на въпросника.
Конвергентната конструктна валидност е установена чрез корелациите между
данните от българската версия на въпросника за организационната привързаност на
J.Meyer и N.Allen, от една страна, и въпросника за измерване на същия феномен,
разработен от C.O’Reilly и J.Chatman, от друга (българската адаптация на този инструмент предстои да бъде публикувана). Вторият въпросник има друга структура,
която е подчинена отново на идеята за три измерения на организационната привързаност, но с известни различия в психологическото им съдържание: 1) интернализация –
измерва доколко служителят или работникът е приел мисията на организацията за
своя собствена; 2) идентификация – оценява доколко служителят или работникът е
убеден, че неговите ценности съвпадат с тези на организацията и 3) съгласие
(споразумение) – свързано е с намеренията на служителя да остане член на организацията, заради високите загуби, които би претърпял, ако я напусне. Независимо от общите идеи, айтемите на двата въпросника имат различни формулировки и насоченост, но са предназначени да измерват един и същи конструкт – степента на организационна привързаност. Въпросникът на C.O’Reilly и J.Chatman се състои от 12
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айтема, описващи горните три измерения, но структурирани в две основни субскали –
първата е обозначена като „идентификация и интернализация“, а втората – като
„съгласие (споразумение)“ (O, Reilly, Chatman, 1986; Fields, 2002, стр.54). Резултатите от корелационния анализ между двете български версии на посочените въпросници за организационна привързаност показват, че те са силно взаимосвързани –
r(Пиърсън) = 0,675 (р < 0,01). Тази стойност е солиден аргумент за конвергентната
конструктна валидност на българската версия на въпросника за организационна привързаност по модела на J.Meyer и N.Allen.
3. Обобщение за резултатите от адаптацията на въпросника за организационна привързаност на J.Meyer и N.Allen.
На базата на резултатите от факторния анализ, оценките за надеждност-съгласуваност, както и доказателството за конвергентна конструктна валидност, може да се
обобщи, че българската версия на въпросника на J.Meyer и N.Allen за измерване на
организационната привързаност на служителите и работниците от дадена организация (фирма) притежава много добри психометрични параметри и може да се използва като надежден и валиден инструмент в психологичните изследвания. Трикомпонентната структура на оригиналния въпросник се репликира в изследването върху
българска извадка. Възможно е да се направят някои промени, произтичащи от „разпръскването“ на факторните тегла на два айтема от компонента „нормативна привързаност“, като не е лишено от логика тяхното елиминиране от българската версия на
въпросника. Така субскалата на нормативната привързаност ще бъде с 4 айтема, а целият въпросник ще се съкрати от 18 на 16 твърдения. Имайки предвид психологическото съдържание на тази компонента, може да се предположи, че евентуалната редукция на айтемите (която е минимална), не би се отразила върху качествата на
инструмента. Добре би било да се направят още изследвания и да се приложи потвърждаващ факторен анализ, което изисква и по-голяма група от респонденти.
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MАРКЕТИНГ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ ВЪВ ФИРМА
ЗА БИТОВИ УСЛУГИ – АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНЕТО МУ
И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МОДЕЛА
Велина Петрова, Лина Анастасова1
Бургаски свободен университет

RELATIONSHIP MARKETING OF A COMPANY FOR DOMESTIC
SERVICES: ANALYSIS AND OPPORTUNITIES FOR MODEL
IMPROVEMENT
Velina Petrova, Lina Anastassova
Burgas Free University
Abstract: Marketing nowadays is a way of doing business and not only a management
function. Relationship marketing is a relatively new marketing paradigm but more and
more companies are implementing this approach. The paper presents an analysis of
relationship marketing implementation in an innovative e-platform based company
„Domestina“ oriented to long-term relationships building with clients, its partners – the
cleaning companies and its providers by achieving good margins for all stakeholders and
high customer satisfaction levels. In the analytical part of the paper the effects of
relationship marketing are presenting including the Customer Life Time Values (CLTV) )of
different clients of „Domestina“ company. The paper has at its end a conclusion and
suggestions for company future activities.
Key words: relationship marketing, e-platform, long-term relationships, CLTV.
Въведение
Маркетингът претърпя еволюция- от прости търговски отношения до маркетинг
на взаимовръзките, защото всеки може да купува и продава, но тези, които искат да
се развиват – те изграждат система от отношения между клиентите и търговците. Тези отношения отличават организацията и й гарантират оставане на пазара, както и
разрастване на дейността. Маркетингът на взаимовръзките е по-новата парадигма в
маркетинга и новият прочит на съвременния маркетинг. Той се различава от традиционния най-вече по това, че вниманието, промотирането на стоките и услугите, увеличението на продажбите, пазарният дял – всичко това е ориентирано с дългосрочна
цел към клиентите. Благодарение на дигиталната ера фокусът само към стоката или
услугата вече е крайно недостатъчен. Глобалното покритие на Интернет даде възможност на всеки един участник да осъществява търговия без значение да имат дали
това е 1 човек, малка фирма или голяма компания, дали ще търгува само на местен
пазар, на територията на няколко държави или в целия свят. Огромното разнообразие
на стоките в интернет прави жизненият цикъл на продуктите доста кратък, което от
1

Проф. д-р Лина Анастасова е ръководител на Програмно направление „Маркетинг” в Бургаски свободен университет и преподавател по маркетингови дисциплини; Велина Петрова е
магистър по маркетинг – випуск 2019 на БСУ;
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своя страна налага продавачите да насочат своето внимание не върху стоката и нейните показатели (защото най-често тя има голям брой възможни заместители, както и
голям брой места, от които да бъде закупена) и да се съсредоточи върху клиентите и
в това да им предложи отношение което ще ги накара да се върнат отново. Защото
клиентите искат да се почувстват специални, искат да усетят грижовността, усилията
от страна на продавачите, които им казват „Вие сте важни за нас, ние ценим нашите
отношения“. А отношенията – те стават център на събитията и усилията са насочени
към тях. Тези усилия са ключът към създаването на дългосрочните отношения, към
гарантиране на последващите покупки ,към изграждане на системи и различни практики за и на лоялност и води до това, че клиентите се превръщат в партньори. Фокусът е насочен към потребителя, който трябва да се превърне в партньор. Той е в главната роля и който към днешна дата трябва да се чувства специален.
Обект на анализа в тази студия е фирма „Доместина“, като основната цел на разработката е на базата на един критичен преглед на настоящото прилагане на релационния маркетинг на тази фирма да се идентифицират възможности за подобряване
на маркетинговата й дейност в същата посока. Задачите, които си поставяме, са:
 Да се очертаят базисните постановки на релационния маркетинг и ползите от
него в дигиталната ера;
 Да се анализира информацията за маркетинговата дейност на фирмата и начините за прилагане на постулатите на маркетинга на взаимовръзките;
 Да се направи критичен анализ на прилагането на маркетинга на взаимовръзките и се посочат силните и слабите страни на прилагането му, с оглед да се
направят изводи и да се формулират конкретни предложения и мерки за подобряване на ефекта от планираните маркетингови програми и мерки;
Същност и еволюция на концепцията „релационен маркетинг“2
Маркетингът на взаимовръзките е по своята същност маркетингъв мениджмънт
т.е. управление на фирмата чрез маркетингов подход и при това не само към клиентите, но и към останалите страни в този процес: доставчици, партнъори и човешкия ресур на фирмата. Маркетингът днес не е функция, а начин на правене на бизнес. Той
не е просто нова рекламна кампания за някаква месечна промоция. Според McKenna
„реалната цел на маркетинга е да притежава пазара, а не просто да се създават и продават продукти и услуги“ (McKenna, 1991). Маркетингът в днешната динамична пазарна среда и глобална конкуренция трябва да е част от задълженията на всеки сътрудник на компанията на различните нива. Смисълът на това е, че в своята работа
всеки сътрудник трябва от една страна да не подвежда клиента, но от друга – да не
накърнява фирмения имидж. Взаимоотношенията на компанията с пазара винаги са
били ключов елемент на всяка търговска дейност, тъй като в зората на свободния пазар в края на 19-ти век те са били в основата на пазарния модел. Но отношенията,
мрежите и взаимодействията – те играят в традиционния маркетинг само ограничена
роля. Основната схема за решаване на маркетинговите проблеми в повечето литературни източници по маркетинг си остава маркетинг миксът. Последният на първо
място се отнася до масовия маркетинг и стандартизираните продукти и услуги. Въпреки това, той се представя обикновено като винаги валидна маркетингова теория.
Концепцията „Relationship marketing“ e популяризирана от McKenna в неговата книга
2

В статията се използват като синоними и двата термина: маркетинг на взаимовръзките и
релационен маркетинг;
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ЧRelationship Marketing: Successful strategies for The Age of the Customer“ през 1993
година. Същата година Peppers и Rogers наблягат на нуждата фокусът да пада помалко въърху продуктите и повече върху връзките с клиентите (Peppers & Rogers,
1993). Те формулират основната концепция на CRM, предвиждайки бъдещото поведение на компаниите.
Голям принос за маркетинга на взаимовръзките има управленският подход
„Управление на тоталното качество“ (Total Quality Management), който все повече
влияе на маркетинговата практика. Tози подход е свързан със създаването на концепцията за качеството на взаимоотношенията – там, където на тях се придава също толкова голямо значение, колкото и на качеството на продуктите или услугите (пак там).
Маркетингът на взаимовръзките е същевременно причина и резултат от новите организационни модели, в които ролите на доставчиците и клиентите не са толкова тясно
и еднозначно ограничени. Той е и причината за по-близката връзка между маркетинга и организационната структура на компанията. Тази по-нова организационна философия и практика бива олицетворявана от концепцията за имагинерната /въображаемата организация. Много други теории са дали своя принос за маркетинга на взаимовръзките, но не бива да се забравя и големият принос на практиците – ръководителите на организации, маркетинг мениджъри, консултанти и др.
Съвременният потребител, благодарение на своята презадоволеност от стоки,
блага, услуги и множеството фирми и организации, които ги предлагат, е в непрекъснато очакване на доказателства, които да оправдаят неговата лоялност към дадена
марка, да оправдаят всяка негова покупка, мисъл и намерение за нея или за последващата. В този контекст, релационният маркетинг се стреми към поддържане на ядро
от верни клиенти. Освен по общите причини, които карат бизнес организациите да се
насочват към създаването на взаимоотношения, съществуват и редица ползи, които
са свързани със задържането на съществуващи клиенти и развиването на дългосрочни удовлетворителни взаимоотношения (Harrison, 2016). За целта се борави с три
важни „инструмента“: първо – създаване и използване на подробна и актуална база
от данни, която да се използва за да осигури индивидуализиран подход към всеки
клиент; второ – взаимовръзка с потребителите – компанията трябва да мотивира
клиентите, осмисляйки поведението им като такива и това да продължават да бъдат
такива; трето – поддържане на информираност на клиента – той търси информация в
три основни области – продукти, сравнението им с други продукти и производители
във всичките му измерения. Предоставянето на информация трябва да бъде интерактивно, динамично и персонализирано направено и ориентирано лично за и към всеки
отделен клиент (Харисън, 2004). Основен принцип в стратегията за все по-индивидуализирани отношения с клиентите е събирането на информация за тях в бази данни, съответен последващ анализ на приноса на всеки потребител за компанията, както и стимулирането му за трайно привързване към фирмата и/или марката, т. е. релационният маркетинг може основно да се обобщи чрез следните аспекти:
 Набиране на информация,
 анализ и стимулиране, сформиращи общо идеята за комуникация от цикличен характер.
 Идеи за сегментиране: за да се изградят взаимоотношенията с отделните избрани потребители, координация и доказване – изтъкване на доказателства за запазване на верността към компанията. Kapferer (2012) отбелязва, че „става въпрос за точен целенасочен начин да се създаде преданост у клиентите чрез политика на продължителна, персонализирана връзка, като се изтъква, че марката не се интересува един172
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ствено от потребителя, а от личността като цяло“. Главната причина за фокусиране
върху връзката между привързаността на потребителите и дохода се състои в това, че
клиентите могат да се възползват от услугата на друга компания, което ще бъде пропуснати ползи за самата компания. Компанията Xerox открива например, че „напълно задоволени“ потребители отново правят покупка през следващите 18 месеца, шест
пъти повече от просто „задоволените“ потребители (Menezes & Serbin, 1993). Изхождайки от примерите се подразбира, че зависимостта между задоволеност и привързаност не е линейна. Защо е толкова важно да се запазят клиентите и/или тяхната лоялност като потребители? Най-напред затова, че привличането на нови потребители е
много скъп процес. Според Rosenberg и Czepiel (1983) задържането на един съществуващ потребител струва 6 и повече пъти по-евтино от привличането на един нов
потребител. Според други автори съотношението между разходите за набиране и за
задържане на един клиент е следното: да се създаде клиент, струва около пет пъти
повече, отколкото да се задържи (Clutterbuck, 1989; Liswood, 1989). Компания, произвеждаща кредитни карти примерно, оценява привличането на всеки нов клиент
средно на 51$, а сервизната фирма, която е спечелила постоянни клиенти, намалява
средствата за реклама, промоция и други маркетингови действия, насочени към привличане на потребители.
Второ, по-голямата част от мениджърите ще се съгласят с това, че постоянните
потребители са по-изгодни за обслужване, тъй като колкото по-дълбоко и трайно се
привързват към фирмата, толкова повече пазаруват в най-общия случай. Ако са удовлетворени, те купуват услугите на пълна цена и същевременно безплатно рекламират
фирмата. Друга причина, поради която постоянните потребители са икономически
по-изгодни е, че тяхното обслужване е значително по-евтино, тъй като те не се нуждаят от обучение и даване на съвети по закупуване на услугата, защото вече знаят
процедурите и консумират по-малко време и ресурси на организацията. Райхелд и
Кени (1990) отбелязват, че с течение на времето икономическото състояние на клиентите обикновено се подобрява и затова е важно да се гледа в дългосрочна перспектива, като се отчита потенциалният доживотен приход от потребителя спрямо разходите, свързани с него т.е. да се отчита жизнената стойност на клиента.
Трето – смята се, че един спечелен редовен клиент за дълъг период представлява
„доживотна стойност“ за компанията. Съществуват различни определения в чуждестранната литература за понятието „жизнена стойност на клиента“, въпреки че терминът, който се използва е един и същ – Customer Life Time Vaalue3. Преобладаващата част от авторите считат, че „жизнената стойност на клиента“ е настоящата стойност на бъдещата печалба от клиента до края на жизнения му цикъл с фирмата
(Berger & Nasr, 1998; Gupta & Lehman, 2003) или „дисконтираната чиста печалба генерирана от крлиента по време на целия му период на транзакции с фирмата (Bitran
& Mondschein, 1996). По-малко са привържениците на схващането, че CLTV представлява приходите или брутната печалба, които фирмата получава през целия жизнен цикъл на клиента. За по-лесно изчисление на тази метрика ние ще използваме
подхода за изчисляване жизнената стойност на клиента не на базата на печалба, а на
база настоящата стойност на бъдещите приходи от клиента по време на жизнения му
цикъл т.е. приходите са дисконтирани.

3

По-подробно по тази тема може да се чете от Анастасова, Л. Релационен маркетинг и CRM,
изд. БСУ, пeчат Флат – Бургас, 2018;
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Стана ясно, че за да се увеличи жизнената стойност на клиента той трябва да бъде задържан, за да има по-дълъг жизнен цикъл. Reichheld (1996) оценява увеличаването на чистата потребителска стойност като съответстващо на 5% или по-малко от
5% увеличаване на дяла на постоянните клиенти за различни отрасли. Пример за това
е случай, в който, ако една компания успее да задържи допълнително 5% потребители (примерно да увеличи процента на постоянните клиенти от 60 до 65%), това ще
допринесе за компанията със средно 8% увеличение на общата продължителност на
получаване на доходи от един клиент (Reichheld, 1996). Именно поради тези причини, маркетингът на взаимовръзките много често има важно и определящо значение.
Ориентираността към клиентите през последните 30 години дава нова насока на
маркетинговите стратегии и тя е към изграждането на клиентската ангажираност към
марката или към търговеца. Тя е особено необходима, защото е плод на еволюцията
на маркетинга и на неговата промяна, която се наблюдава в наше време. Това налага
изменение в маркетинговите стратегии и те еволюират от „за ангажираност на клиентите“ и се превръщат в стратегии, които „изграждат ценност на бранда“. Ценността
на бранда се постига чрез реклами в медиите, чрез участия и спонсорство в обществени събития и мероприятия, които се отразяват и играят важна роля в изграждането на
имидж на марката. Тези действия имат за крайна цел да създадат една система от
свързани отношения между клиентите, партньорите в бизнеса и тя се базира на комуникацията, която бива осъществявана предимно чрез представителите и персонала на
фирмата. Благодарение на новите технологии и Интернет, достигането до всеки
клиент поотделно се формира като важна стратегия, която започна да се използва от
много фирми. Така, организациите изграждат и поддържат индивидуализирани
връзки с клиентите си, с цел пораждането и непрекъснатото утвърждаване у тях на
трайни, положителни нагласи, лоялност и привързаност към определена компания
и/или марка. Маркетингът на взаимовръзките взема под внимание отношението към
клиента като индивид, с всички негови характеристики, отчитайки всички аспекти на
неговия живот към даденият момент и обстоятелства, като същевременно се стреми
да трансформира всяка транзакция в продължителни взаимоотношения, изхождайки
от принципа, че покупката е само един етап от много комплексен, сложен процес.
Началото е дадено именно с тази поръчка, но процесът на отношения би могъл да
прерасне в продължителни, ползотворни и дългосрочни партньорски отношения.
Благодарение на развитието на технологиите, започва и внедряването на различни
системи за събиране, обработка и анализиране на пазарна информация, каквито са
например CRM системите. Те са високоефективни и намаляват разходите за обработка на информацията.
Изследователският подход в настоящата студия е следният: На основата на
събраната и анализирана информация се проследява състоянието на приложението на
релационния маркетинг от гледна точка на критериите, които характеризират тази
парадигма, а именно: работа и стратегии за задържане на клиентите, както и размер
на жизнена стойност на клиентите, подходи за връщане на загубени клиенти, взаимоотношения с доставчици и партнъори и информационно обезпечаване на компанията.
На края на студията има формулирани изводи за маркетинга на взаимовръзките в
компанията и насоки за подобряване на приложението на тази маркетингова парадигма.
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Приложение на парадигмата „Маркетинг на взаимовръзките“ в бизнес
модела на „Доместина“
Преди да се направи анализ на приложението на релационния маркетинг на фирмено равнище е необходимо да бъде представена кратка информация за компаниятаобект на анализа.
Какво представлява „Доместина“? В сферата на маркетинга на услугите, фирма
„Доместина“ е едновременно креативна и уникална и сама по себе си е единствената
онлайн платформа за резервация на различни почистващи услуги в България. Чрез
своята дейност тя улеснява и помага на своите клиенти да оптимизират наемането на
почистваща компания или самостоятелни домашни помощници, в зависимост от техните нужди. На едно място клиентите могат да избират между различни услуги, да
сравняват почистващите компании или самостоятелни помощници по цена и рейтинг, както и да наемат изпълнител онлайн в удобно за тях време чрез резервации.
Това е онлайн платформа създадена през 2013 г. от Владислав Симов, изпълнителен
директор до днес. Идеята и концепцията на проекта е да създаде платформа, свързваща клиенти с изпълнителните на дейности по почистване от всякакво естество. Услугите могат да се използват както от частни лица и домове така и от корпоративни
бизнес клиенти чиито нужди са по специфични и изискват цялостна поддръжка на
офис пространства и производствени площи. Частните лица могат да се възползват от
дейности като: основно почистване на домове пране на мека мебел почистване на
прозорци пране на автомобилна тапицерия борба с вредители почистване след ремонтни дейности и др.
Тъй като платформата е единствена по рода си в България, тя работи на територията на голяма част от страната – градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико
Търново, Благоевград, Кюстендил, Банско, Перник, Сандански и др., включително и
сред по-малките населени места. Чрез своя уеб сайт, „Доместина“ подпомага малкия
и средния бизнес, осигурявайки им популярност и предоставяйки им възможност да
промотират и разширяват своята дейност, както и да повишават броя на обектите си.
Работата и подборът на изпълнител по почистването се осъществява по следният начин – на сайта на фирмата клиентът въвежда своите данни относно какъв вид почистване е необходим, колко квадратни метра е помещението, което ще бъде почистено и
дали посещението ще бъде еднократно периодично или абонаментно. Въвеждайки
тези данни, сайтът показва списък с фирми, ценови листи и най-важното – рейтинг на
изпълнителите. Основната концепция на „Доместина“ за работата с нея, е рейтингът,
постигнат от фирмите или самостоятелните помощници. Това се осъществява чрез
анкетиране за извършената дейност след всяко посещение. Поставят се оценки по няколко различни критерия плюс добавен коментар от клиента, който да обобщи цялостното представяне на фирмата или помощницата. На базата на тази оценка, фирмите/помощничките се степенуват по рейтинг. Тези, чието представяне винаги е било
отлично, стоят на челните позиции, а тези със задоволително и лошо, са позиционирани на средни и последни позиции. По този начин, клиентите на „Доместина“,
разчитайки на естественият принцип на отсяването, избират най-добрите изпълнители. Този естествен принцип спестява най-важното в наши дни, а именно – времето за
проучване, спестява времето за опознавателни срещи с изпълнители, спестява и средства, защото за поредица от посещения има определени отстъпки и т. н
От своя страна, компанията има възможност да се разраства бързо в рамките на
минимални разходи, защото технологията опростява почти всички логистични процеси, а някои дори ги елиминира. Така се ограничава нуждата от поддръжка на голяма,
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скъпа и тромава администрация. Компанията е съвременна и креативна и ориентираността й към задоволяването на клиентските нужди я прави предпочитана при изборът на изпълнител за такъв тип услуги. В днешно време потребителите имат високи
изисквания към изпълнителите на услугите, затова „Доместина“ се старае да изгради
дългосрочни отношения с клиентите си като им предлага високо качество на услугата
придружено от добро и навременно обслужване, съдействие при различни обстоятелства, разрешаване на евентуални проблеми, улеснение при заплащане резервации
клиентски отстъпки и др.
Анализ на прилагането на маркетинга на взаимовръзките в „Доместина“
Концепцията на работа на платформата на „Доместина“ е работата й с различни
партньори. От стъпването си на пазара от 2013 г., до 2019 г., фирмата е извършила
над 73000 почиствания на територията на страната, като дневно има средно 150 посещения в различните градове. Това показва ,че дигиталната ера може да се използва и
за най-обикновените дейности и да ги улесни и осъвремени. Като платформа, посредник на вид услуга, клиентите намират това за новаторско и съвременно, особено като
им спестява време и пари и могат и през телефона си да поръчат необходимите им
услуги. Но най-трудното при маркетинга на услуги е контролът, който трябва да се
упражнява, както и постигането на еднаква перфектност от всеки един отделен индивид при изпълнение на различни задачи. Ако клиентите не са доволни от извършените услуги, мерките, които „Доместина“ може да предприеме, са свързани с прекратяване на отношения с фирми и помощнички, от които клиентите не са доволни. По този начин, компанията заявява, че желае да създава дългосрочни отношения както с
партньорите си, така и със своите клиенти. Постигането на тези дългосрочни отношения става чрез конкурентни цени, добри отстъпки, установени норми и еднаквост при
предоставяне на услугите. Само по този начин клиентите могат да бъдат удовлетворени и да желаят да използват платформата и нейните партньори следващ път, както
и те самите като клиенти да станат партньори и част от системата. А според данни от
рейтинг системата на платформата, средния процент на удовлетвореност на клиентите е 98,5%. Такъв процент се постига само чрез труд и високи критерии за добре
свършена работа.
Ориентация на бизнес модела на „Доместина“, таргет-сегмент и продукти
„Доместина“ се базира на е-платформа ориентирана към създаването на дългосрочни отношения с клиентите си, като по този начин се гарантират приходите на
компанията, печалбите на партньорите и самите почистващи фирми, и не на последно място – доволните клиенти. През 2015 г., тоест 2 години след своето създаване,
„Доместина“ е направила 38 000 посещения в над 5000 домове в страната. През 2019 г.
до м. юни броят посещения е нараснал до 73000, което за 4 години е удвояване на
броят посещения, както и на броят градове, в които има фирми, работещи с „Доместина“ и използващи платформата. Това показва, че клиентите нарастват като брой,
нарастват и броят посещения, които фирмите или помощничките правят.
Таргет-сегментите на платформата на „Доместина“ – работещи хора, млади професионалисти в диапазона 20 г. – 50 г., със семейства, интересуващи се от новините и
случващото се в техния град – това е основата таргет група на компанията. Тези потребители се интересуват от новото и модерното, а и най-вече – са съвременни хора,
които приемат домакинската работа като „досадна“, отнемаща твърде много от свободното време, ангажираща и често изнервяща. За това, много от тези потребители
биха платили, за да бъде извършвана вместо тях, а те да разполагат с времето си, как176
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то намерят за добре. Потребителите на услугата почистване на домове / офиси, обикновено са добре заплатени, с възможности да си позволят подобна услуга. Продуктовата категория на „Доместина“ е в сферата на услугите– те предлагат услуги за почистване, които са различни по цена, времетраене и най-вече по разновидности.
Предлага се почистване на домове от домашни помощници, предлага се почистване
след ремонт, почистване на автомобили, тапицерии, климатици и др. Потребителите
избират продуктите чрез интернет. Целта на „Доместина“ е, всичко, което клиентът
прави да се случва онлайн с цел спестяване на време. Обикновено потребителите на
услуги за почистване получават информация за услугите и кой ги предоставя чрез
личните си контакти, което отнема много време, уговорки, има и известна доза несигурност у клиента дали услугата ще бъде изпълнена коректно и т.н. „Доместина“ има
за цел да елиминира тези притеснения, като направи цялата си дейност онлайн – на
сайта клиентите могат да получат информация за услугите, за цените и продължителността им, за самата помощничка или групата изпълнители, която/които ги извършва/т, както и за начините на плащане, график и т.н. Това улеснява потребителите, правейки процеса бърз и опростен, изискващ малко време и гарантирано добър
резултат.
Потребителите на услугите на „Доместина“ могат да ги използват, както ежедневно, като част от всекидневните домакински задължения, така и могат да бъдат
закупени за определено събитие и случай. Пример: когато потребителите искат ежеседмично почистване на домовете или офисите си, това е рутинна работа и не е свързана с определено събитие или случай. Когато обаче стане въпрос за специфична дейност, примерно почистване след ремонт, тогава въпросният продукт (услуга) се
закупува за определеното събитие – за да бъде почистено съответното помещение
след извършване на ремонти дейност. Или пък, когато трябва да се проведе дезинфекция на сграда – ако има нашествие или голяма популация на вредители (мравки,
хлебарки, дървеници и т.н.), тогава съответната услуга се закупува в случай на определена нужда въпросните вредители да бъдат премахнати. В заключение може да се
обобщи, че услугите на „Доместина“ могат да бъдат използвани и ежедневно и за определени случаи или събития, защото компанията е гъвкава и предлага голям избор
от услуги, от които нейните потребители и клиенти могат да се възползват.
Гъвкаво предлагане – възможност за повишаване жизнената стойност на клиента
и за задържане на клиенти
Тъй като „Доместина“ има гъвкаво отношение към клиентите си, тя се старае да
им предостави различни варианти на графиците на услугите за почистване, с цел
максимално удобство на клиента. По-голямата част от потребителите желаят да имат
ежеседмична домашна помощница, която да идва 1 ден седмично и да почиства дома
за 4 часа. Тези 4 часа се водят поддръжка на дома и включват дейности като пране,
миене на под, бърсане на прах и т.н. Имат варианти с почистване за 8 часа, което е
по-задълбочено и е подходящо за хора, които нямат време да се занимават с домакинска работа изобщо. Едно посещение от 4 часа струва 59 лв., а от 8 часа – 118 лв. За
редовните си клиенти, „Доместина“ има изгоден абонамент, който е за фиксирани посещения всяка седмица (абонамент Fix) за 4 или 8 часа. Заради него, цената на посещение за 4 часа е 53 лв., а за 8 часа – 106 лв. Също така, за още по-голяма гъвкавост
компанията има „Domestina Club“, иновативен вид абонамент, на стойност 6 лева месечно. Този абонамент предоставя възможност за хора, които нямат нужда от помощница всяка седмица, да използват когато пожелаят услугите й, на цената от абона177
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мент Fix, без да се обвързват с него. Единственото, което се изисква от тях, е да се
съобразят с изготвените графици на помощниците.
Тези абонаменти и гъвкави възможности са добри стратегии за повишаване на
жизнената стойност на клиентите, както и за тяхното задържане. Ако един клиент използва ежеседмично почистване без абонамент, би могъл да бъде привлечен от изгодната цена и да стане лоялен и дългогодишен клиент на фирмата. След като той вече
използва услугите на фирмата, трябва да бъде помислено какво още може да му предложи фирмата, за да увеличи неговата жизнена стойност. Тук отговорът идва от останалите варианти за почистване на дома, които фирмата предлага. Примерен вариант е
пакетът „Основно Почистване“. Този пакет представяла и включва в себе си екип от
2 до 4-ма души, които извършват основно почистване на апартамента, което повечето
хора правят всеки сезон, или на около 3-4 месеца. Тези професионални помощници
не могат да се сравняват по качеството си на почистване с обикновената домакиня.
Освен, че са оборудвани с различни машини за почистване, както и с препарати, те
наблягат на детайлите и чистят там, където обичайно не може да достигне сам човек.
При работата с таргет групите – семейни или съжителстващи на възраст от 20-50 години, един от начините да се задържат клиентите е предлагането на съвършена услуга, тоест перфектно свършена работа. Фирмата или помощницата, която се занимава
с почистването, трябва да бъде изрядна, за да може да даде на клиента това, което
други фирми/помощници няма и не биха могли да му дадат. Това е така, защото потребителите на услугата почистване на домове / офиси, обикновено са добре заплатени, с възможности да си позволят подобна услуга. За тях не е от значение кой ще я
изпълнява, важното е да бъде изпълнена добре, в противен случай – конкуренцията
на пазара е голяма и лесно може да бъде намерен заместител на досегашните изпълнители. Отделно към тези дейности, фирмата предлага пране на тапицерия, пране на
авто-тапицерия, борба с вредители – има множество допълнителни услуги, които
фирмата може да извърши у клиента срещу допълнително заплащане. Подобна стратегия би повишила още жизнената стойност на клиента за фирмата.
Връщане обратно на загубени клиенти
При стартирането си, фирмата е имала и загубени клиенти и причините за това са
основно в недостатъчната квалификация на кадрите. Преди да започне развитието и
да се стартира голямата промяна в този бизнес, дейностите по почистване се е осъществявали като вид услуга, предимно в частния сектор, извършваща се от 1-2 души
с недостатъчна или дори липсваща квалификация. Доказателство за това са негативните мнения на различни потребители, както на сайта на платформата, така и сред
форумните мнения. Форумните мнения не са достоверни и няма как да бъдат сигурни, но дори и фалшиви, те са генерирали определен брой изгубени потенциални клиенти, които се доверяват на интернет преди да използват определен вид стока или услуга.
Взимайки мерки, „Доместина“ проявява инициатива да промени тази концепция
и като цяло да промени самата услуга, това какво включва тя, както и нагласите и
възприемането на хората към нея. Тази нелека задача отнема около година-година и
половина, докато подборът на кадри не стане с фиксирани правила и установени норми. Благодарение на упоритият труд и желание за развитие при подбора на кадри,
„Доместина“ може да се похвали единствено с нарастващ брой посещения и доволни
клиенти за периода от 2015 г. до 2019 г., ръстът от над 50 % от потребители говори
сам за себе си. Към днешна дата, проблемите на компанията са свързани с недостига
на персонал, поради големият брой поръчки и нарастващ интерес към услугите, кои178
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то от своя страна също нарастват по брой и видове. Именно чрез тях, фирмата успява
да задържи дългогодишните си клиенти и привлече нови, защото по този начин предлагайки различни видове почистване, на всякакви повърхности, те осигуряват едно
разнообразие, от което потребителят да се възползва и да го вземе от едно място,
вместо да губи средства и време в търсене на изпълнители на конкретна услуга
(пример – миене на прозорци, пране на мека мебел, и т.н). Всичко това клиентът получава от една фирма, без излишни усилия от негова страна.
Таблица № 1. Икономическото развитие на фирмата за период от 4 г.
Показател
Брой посещения
Цена посещение, лв.
Брой клиенти/домакинства

2015 г.
38000
43
9500

2019 г.
73000
53
18250

% изменение
7,6%
10%
52%

„Доместина“ съчетава успешно релационния маркетинг със стратегии за привличане на нови клиенти. Най-често използваните, които намират приложение и при
„Доместина“ са: промитаране и намаление на цената и всички видове лекламни комуникации. Платформата използва почти всякакъв вид медии, за да рекламира дейността си, най-вече чрез интернет (различни социални мрежи) и платени статии в регионални сайтове. Платформата има собствен профил в социалните мрежи – Facebook,
Youtube, Linkedin, ИКТ Клъстър Бургас, както и много други. Това е така, защото политиката на „Доместина“ е цялостната услуга да се случва в дигитална среда елиминирайки разходите за време и проучване. За тази цел, тя трябва да предоставя цялостната необходима информация за своето функциониране онлайн и по този начин да
осигури информираност на своите клиенти, както и популярност. Използването на
уеб сайтове и ориентацията към младите семейства е печеливша стратегия, показваща, че тя иска да има присъствие в определеният регион (какъвто е случаят тук –
Бургас). Такива сайтове с регионални новини се четат от тези млади и сравнително
млади и работещи хора с добри доходи. За това в този бизнес, компаниите, работещи
с „Доместина“, трябва да инвестират в персонал, в неговото обучение и квалификация, за да може предоставяната услуга да е на високо ниво и да носи удовлетвореност
на клиента и дългосрочни отношения между двете страни. Уеб сайтът на „Доместина“ преди всичко е удобен и лесен за употреба, тъй като това е от ключово значение
за потребителя – той не би използвал продукт, който го затруднява и ако сайтът е
сложен и бавен, това би го отблъснало, без значение какви услуги или стоки предлага –
потребителят би се насочил към нещо по-удобно и достъпно. Блогът на фирмата, в
който се намират полезни статии и идеи както за почистването, така и за естеството
на работа на помощниците, също се радва на потребителски интерес. Наред с всички
съвети и различни видове услуги, клиентите могат лесно да направят и своето плащане
за съответните услуги директно със своята кредитна карта, което елиминира плащанията „на ръка“, които са непрепоръчителни и са в ущърб на политиката на фирмата.
От юни 2018 г. „Доместина“ започва промяната към новия модел на работа чрез
разширяване и иновации в продуктовото портфолио. Почти всеки месец се добавя
нова услуга на платформата, като продажбите растат с около 30-35% на месечна база.
Потребителите на платформата в България по официални данни са повече от 27 хиляди. От „Доместина“ считат, че настоящият бизнес модел им дава много възможности
за растеж. Благодарение на него, общо набраният капитал за периода е 1 милион
евро, които са изпо лзвани за развойна дейност и тестове на различни пазарни стра179
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тегии, които да осигурят конкурентни предимства пред основните им конкуренти –
сивият сектор.
Пожизнена стойност (ПСК) на различните клиенти
Най-важният измерител на ефекта от прилагането на релационния маркетинг е
„пожизнената стойност на клиента“. Във връзка с повишаване на пожизнената стойност на клиента, трябва да посочим и определим трите цели, които „Доместина“ си
поставя и които има за цел да изпълни, за да гарантира добрите си резултати.
 Да се увеличи времето, през което клиентите купуват от фирмата;
 Да се увеличат сумите, които се изразходват при всяка покупка;
 Да се намали времето между две отделни покупки (Анастасова, Л., 2018.)
Относно т. 1, цел на фирмата е да се увеличи времето, през което клиентите купуват от фирмата. Подобно увеличение при „Доместина“ може да се наблюдава за времето, което клиентите прекарват в уеб сайта на компанията. В уеб сайта са изложени
всички услуги, които се предлагат плюс информация и полезни съвети относно
дейността на работа на компанията. Наличието на предлагане на нови услуги, услуги
за лоялни клиенти и т.н. може да увеличи времето за пазаруване в сайта и клиентите
да се възползват от повече услуги, привлечени от специалните условия, които им се
предлагат или пък чисто и просто да четат полезните съвети и интервюта със сътрудници, доволни клиенти, мениджъри, проекти и новини.
Относно т. 2, фирмата винаги трябва да има за цел клиентите да увеличават сумите, които изразходват при покупките си. В случаят на „Доместина“, трябва да увеличават видовете услуги, които предлагат, за да може клиентите да имат разнообразие и
право на избор при пазаруването си.
Относно т.3, да се намали времето между две отделни покупки т.е. да се купува
по-често. Тук отново „Доместина“ трябва да може да прилага гъвкавост относно нейните клиенти. Намаляването на времето между 2 отделни покупки може да се постигне чрез абонаментни цени на поръчваната услуга. Фирмата ще има повече печалби
ако има 1 поръчано посещение за на всеки 8 дни на цена от 53 лева, отколкото 1 за
10 дни за 53 лева. Така клиентите ще бъдат доволни, че домът им се почиства по-редовно и те са освободени от това задължение, което повечето определят като досадно
и неприятно и ще имат време за себе си.
След проведеното проучване, прилагането на насоките и събирането на данни и
прогнози за следващи периоди, в табличен вид са представени резултатите за Пожизнената стойност (ПСК) на различните клиенти:
Таблица № 2 Данни към юни 2019 г. преди прилагането на целите
за повишаване на пожизнена стойност на клиента*
Показатели
Средна сума на 1 покупка
Среден интервал на покупка
Средна продължителност на връзката
Приходи от жизнен цикъл
Разходи за обслужване на клиента
Пожизнена стойност на клиента с дисконт 3%

Базисни данни
53 лв.
10 дни
6 години
53х2190/7 = 11 607 лв.
100 х 6 = 600 лв.
11 007 лв.

* ПСК се базира в тези случаи на брутните приходи от клиента

Данните са при средно 42% от клиентите правещи покупка на 14 дни и 58% от
клиентите – на 7 дни.
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Таблица № 3 Данни за ПСК, след прилагане на методи за повишаване
на пожизнената стойност на клиента
Показатели

Подобрение с 10%

Средна сума на 1 покупка
Среден интервал на покупка
Средна продължителност на връзката
Приходи от жизнен цикъл
Разходи за обслужване на клиента
Пожизнена стойност на клиента с дисконт 3%

53 + 5,3 = 58,3 лв.
10 дни
6 години
58,3х2190/10 = 12 768 лв.
100 х 6 = 600 лв.
12 168 лв.

Тъй като услугата е веднъж седмично, за да намалим времето между 2 покупки,
следва да се привлекьт повече клиенти да купуват веднъж седмично – да използват
абонамент. При изходни данни 42% на 14 дни и 58% на 7 дни, нека целта да бъде само 25% от хората да купуват на 14 дни. Така получаваме среден интервал на 1 покупка 8.75 дни. Прогнозата изглежда така:
Таблица № 4 Данни за ПСК при цел „намаление между времето
между 2 отделни покупки“
Показатели

Базисни данни

Средна сума на 1 покупка
Среден интервал на покупка
Средна продължителност на връзката
Приходи от жизнен цикъл
Разходи за обслужване на клиента
Пожизнена стойност на клиента с дисконт 3%

53 лв.
8,75 дни
6 години
53х2190/8,75 = 13 265 лв
100 х 6 = 600 лв.
12 665 лв.

Това показва, че работата с клиенти и привличането им за по-редовно почистване, ще донесе повече приходи отколкото повишаването на цената на услугата.
Още повече, повишаването на цената доказано действа „стресиращо“ в психологичен
аспект и в определени моменти може да накара потребителите да се „отдръпнат“,
дори и нейното повишение да е оправдано и логично. Повишаването на броя почиствания като брой за отделния потребител би имал благоприятен ефект върху продажбите, както и върху клиентската ангажираност и цялостното присъствие на компанията в живота на клиента. По този начин отношенията между продавач и купувач се
„заздравяват“ и подобряват, което води и до повишаване на пожизнената стойност на
клиента.
Графично представяне на броя на почистванията през годините и ръста им спрямо старта на платформата до тази година:
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Фиг. 1. Ръст на почистванията на годишна база:

Графично представяне на ръста на броят на клиентите от стартирането на платформата през 2013 г. до 2019, като данните са при 10 дни между две отделни покупки:

Фиг. 2. Ръст на клиентите на годишна база при 10 дни между 2 покупки
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Стратегии за задържане на клиенти – настояще и бъдеще
Благодарение на развитието на бизнеса и маркетинга, вече всяка организация,
която иска да развива отношенията си с клиентите, трябва да обособи организационна структура, която да се занимава с постигане на следните цели: да привлече внимателно подбрани целеви клиенти, да ги задържи и да ги „развие“ и същевременно да
не престава да ги развива и по този начин винаги да бъде крачка напред от конкурентите си. Пред всяка такава организация стои и въпроса кои са клиентите, които иска
да задържи и съответно как да го направи. На първо място винаги трябва да бъдат
клиентите с най-голяма стратегическа стойност – тези с висока пожизнена стойност.
Високата пожизнена стойност включва в себе си клиентите, които правят големи по
стойност поръчки, ключови партньори, както и перспективни клиенти, носители на
нови възможности и хоризонти пред организацията4. Фундаменталното правилно
обаче гласи, че ако разходите за задържане станат прекалено големи и несъразмерни
с оборота и печалбата от съответният клиент, то следва той да загуби статута си на
„значим“. Някой организации предпочитат да фокусират усилията си към задържане
на наскоро придобити клиенти заради бъдещият евентуален потенциал, които носят.
Ако бъде предотвратен периодът на възможно „бягство“, тези клиенти крият голям
бъдещ потенциал. Отново съществува условност, която трябва да бъде отчетена преди да се инвестира в задържането на тези клиенти и това е тяхната възможност за
„бягство“, ако са имали предишен злополучен опит с доставчика на услугата. За това,
“Доместина“ влага усилията си в наскоро придобитите клиенти, защото ако успеят да
предотвратят този период на евентуално „бягство“ и замяната им с друга платформа,
която предлага подобни услуги за почистване или като цяло замяната им с друга фирма. Това може да се случи единствено с предоставяне на перфектна услуга, изпипано
изпълнение, изпълнено за точното време.
Пред платформата на „Доместина“ стоят 4 на брой позитивни стратегии, които тя
може да приложи към нейните нови, наскоро придобити, както и дълготрайни потребители:
 Удовлетворяване и надминаване на очакванията – само по себе си означава
чрез действията си, компанията да надхвърли обичайното си удовлетворение, което
оставя у клиента. В случаят на „Доместина“ клиентите очакват услугите за почистване от техните изпълнители да бъдат реализирани за точното време, в което е договорката помежду им, както и резултат да бъде удовлетворяващ и да накара клиентите да
се чувстват доволни и задоволени. За да подобри и надмине очакванията на клиентите си, изпълнителите на „Доместина“ биха могли да добавят някакъв бонус към извършваната от тях услуга – безплатно почистване на фурна или хладилник, пране на
мека мебел, измиване на филтри на климатик, почистване на прозорци или тераса,
почистване с по-висок клас уреди и препарати и съответно по-добри резултати. Друга
възможност, която могат да предложат е подобрят времето за изпълнение на по-времеемките поръчки – ако едно почистване е с продължителност 8 работни часа, биха
могли да скъсят времето за изпълнение на 7 часа и половина, давайки възможност на
клиента да „използва“ обекта по-рано от предвиденото.
 Втората стратегия, която „Доместина“ може да прилага спрямо своите потребители е чрез откриване на начини за добавяне на стойност. Първата форма е чрез
възнаграждаване на лоялността на потребителите към платформата чрез бонуси в па4

По-подробно по отделните стратегии може да се прочете в Анастасова, Л. Маркетинг на взаимовръзките – концептуална основа и практика, Експрес, Габрово, 2008.
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рично отношение. Тази форма е подходяща за подобен тип услуги, защото може да
бъде генерирана като стойност, която да се запазва в личен „електронен портфейл“ на
клиента и да бъде използвана когато и както той пожелае във вид на услуга от платформата – пример – средната стойност на едно стандартно домашно посещение за
4 часа е 53 лева. По, 0,50 ст. от тези посещения може бъде отделян в „личния електронен портфейл“ на клиента и след определено време този „бонус“ да бъде използван във вид на услуга (която обикновено се предлага допълнително срещу заплащане – като пране на мека мебел или матрак). „Доместина“ постоянно добавя нови
услуги в платформата си, и съответно клиентите не биха имали затруднение при избор на евентуална „бонус“ услуга. Създаването на клиентски клуб също е евентуален
вариант като стратегия за привличане на клиенти. Изготвянето на специални клиентски карти с определени отстъпки или бонуси би помогнало в задържането на клиентите и по-нататъшното им развитие като потребители. Някой от услугите могат да се
предлагат само на определени членове от клиентският клуб – нощно почистване или
експресни услуги по почистване. Отстъпката от цената и ценовите промоции намират
приложение и при услугите – чрез закупуване на определена услуга, клиентите могат
да получават ваучер за безплатна услуга – по този начин клиентът има и елемент на
изненада, защото при покупките си може да получава различни ваучери за различни
услуги. Така едновременно има и ползва и интерес да продължава да го прави.
 Създаването на връзки е ключова и важна стратегия за задържането на клиентите за една компания, особено такава, която оперира в сферата на услугите. За
„Доместина“ от особена полза биха били изграждането на правни връзки и създаването на договори с клиентите за ангажираност за почистване. По този начин компанията си гарантира сигурни приходи и спестяване от разходи по задържане и привличане на клиента. Ангажиментът пада основно върху перфектното изпълнение на услугите и бонусите, които определеният договор носи. Този тип отношения са привлекателни и за двете страни.
 Последната стратегия за задържане на потребителите е изграждането на ангажираност на потребителя и постигане на емоционална привързаност към компанията. Обикновено за това спомага цялостното поведение на компанията и както и нейната политика. „Доместина“ има възможност да постигне подобна емоционална ангажираност от клиентите, защото профилът на емоционално привързаният клиент е
удовлетворен от услугите, смята, че са на високо ниво и че превъзхождат останалите,
и имат желание да продължават да ги използват във времето. Релационната ангажираност също е вид стратегия, която намираме ярко и често в дейността на „Доместина“. Релационната ангажираност се изразява привързването към персонала на компанията. Тъй като „Доместина“ работи с изпълнители, всяка от фирмите, с които работи има свои специфични характеристики. Немалък брой от служителите владеят
чужди езици или пък самите те са чужденци. Подобни признаци карат потребителите
да ги чувстват по близки до себе си, като в едно от ревютата за дейността на определена фирма, потребителите бяха споделили колко са удовлетворени от услугата и как
фактът, че изпълнителят владее немски език им е допаднал и ще го препоръчат на
свои познати. Подобни отношения са ползотворни както за изпълнителите, така и за
потребителите на услугите, защото по този начин усещат личното отношение към себе си и това ги кара да се чувстват значими и да развиват емоционална ангажираност
към компанията.
Освен стратегиите за задържане на клиенти, съществуват и стратегии за отстраняване на клиенти. Те са прилагат в случай когато клиентите са непечеливши и съз184
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даващи повече разходи и главоболия, отколкото приходи и ползотворни отношения.
В случаят на „Доместина“, има определен брой и видове клиенти, които тя би желала
„да откаже“ от използването на нейните услуги. Такива са хора, които забавят своите
плащания. които са твърде капризни и мамят фирмата изпълнител. В платформата на
„Доместина“ няма как да получиш почистване, ако не си заплатил за него и по този
начин компанията е елиминирала нередовните платци от видовете клиенти. с които
работи. Капризните клиенти са голямото предизвикателство, което стои пред нея.
Това са потребители, които имат нереални желания и изисквания към процеса на работа, както и към свършената работа, които и по някакъв начин възпрепятстват изпълнителите. Често, потребителите възприемат изпълнителите като техни „роби“ и
ги карат да извършват повече дейности, отколкото е договорката помежду им, не
осъзнавайки, че това са доброволни договорни отношения и клиентите не са задължени да използват услугите на тази компания. За това, в такива случай, е редно компанията да прилага допълнителни таксувания и по този начин да „отстрани“ подобни
потребители, които не са заинтересовани от реализирането на едни продуктивни търговски взаимоотношения, а само се чудят как да създават повече проблеми, вечно обвинявайки другата страна.
Работа с партньори и доставчици
Социалната дейност на компанията действа като магнит за клиентите, защото това буди интерес у тях, както и доверие – в очите на клиента изглежда, че щом организацията толкова се рекламира и участва в различни мероприятия, значи е достатъчно
уверена в своите продукти и услуги и ги предлага на достатъчно високо ниво, така че
да може да насочи част от времето си и ресурсите си в популяризиране и буквално
развиване на взаимовръзките с клиенти, доставчици, сътрудници, бизнес партньори и др.
„Доместина“ прилагат маркетинга на взаимовръзките по множество начини,
включително и чрез участието на други фирми. По този начин едновременно има сътрудничество между 3 и повече страни, от което всички печелят. Пример за това е
партньорството на „Доместина“ с PHILIPS – е нидерландска компания, която е сред
най-големите световни производители на електроника. Двете фирми имаха съвместно
организирана онлайн игра, която е специално за клиентите на „Доместина“ и абонатите на техния newsletter. Абонатите и клиентите на фирмата можеха да се възползват от специална игра – предизвикателство, в което могат да спечелят определена награда, свързана с уреда за почистване и овлажняване на въздуха на марката
Philips. Тези уреди за овлажняване и пречистване на въздуха са популярни и необходими за съвременното домакинство, защото климатът, замърсената градска среда,
както и нарастващият брой на хората страдащи от алергии предразполагат към развитие на дихателни проблеми. Особено необходими са, когато домът се обитава и от
малки деца, защото термо помпените агрегати (климатиците) са най-използваните
уреди за отопление и охлаждане. За нещастие обаче, тези уреди изсушават въздуха и
често са огнище на развитие на мухъл, плесен и др. Всички тези условия правят уреда на Philips привлекателна покупка за всеки дом. Чрез играта от „Доместина“ потребителите едновременно са стимулирани да закупят подобен продукт и по този начин да могат да се радват не само на чист дом или офис, но и на здравословна среда
за живот. Така компанията демонстрира и заявява позиция на загриженост за клиентите си, демонстрира лично отношение и ангажираност към здравословните и качествени условия на живот5.
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Работата с Philips не е единствената партньорска дейност на платформата с други
фирми. С ангажираността по почистването на дома, има още ред други отговорности
в домакинството, като важна и ключова е тази с приготвянето на храна. В наши дни,
потреблението на готова храна, поръчката на храна по интернет с доставка до дома е
много популярна услуга. На потребителите им харесва да имат избор с какво да се
нахранят, да им бъде доставено до адреса на местожителството им, защото все повече
от тях искат да имат свободно време, в което да не се занимават с готвене. Много хора възприемат и определят готвенето като бавен, досаден процес, с несигурен резултат, който никога не е еднакъв и гарантиран. Освен това, готвенето носи след себе си
редица други дейности като почистване, миене на съдове, разтребване. Чрез готовата
храна и поръчките по интернет всичко това е опростено, като потребителите могат да
консумират най-различни неща. „Доместина“ подкрепя здравословното хранене и начин на живот, затова съвместно с farmshopping.com (магазин и платформа за продажба на фермерски стоки), предоставят код за отстъпка в онлайн магазина на
farmshopping.com, който е само за клиенти на платформата за почистване6.
Както неведнъж е засвидетелствала, фирма „Доместина“ има отношения към
здравословният начин на живот, активното спортуване и консумацията на здравословна и чиста храна. Освен физически здрави обаче, компанията има и социална ангажираност към образованието и личностното развитие. За това, „Доместина“ си
партнира с друга платформа и това е платформата „Уча се“ е платформа с интерактивни и видео уроци, чиято цел е подпомагане на учениците и техните родители по
пътя на образованието. Там има уроци по всички предмети, както и по чужди езици,
предучилищна подготовка и др. Чрез партньорството между двете фирми се създават
дългосрочни отношения и възможности за развитие и реклама, включително и на
рекламата „от уста на уста“, защото потребителите на „Уча се“ в голяма степен са и
целева група на потребителите използващи услугите на „Доместина“. Благодарение
на това партньорство, платформата на „Уча се“ предоставя на всеки клиент на „Доместина“ безплатни 15 часа видео уроци както за деца, така и за родители. Те могат
да бъдат използвани когато клиентът пожелае, по всяко време, както и за всякакъв
вид уроци – от такива за предучилищна възраст до матури за кандидатстване след 12
клас.
Информационно осигуряване – CRM система
CRM (customer relationship management) система се използва за управление на
клиенти, бизнес контакти, персонал, договори, продажби и заинтересовани потенциални клиенти. Тя насърчава всички действия за удовлетворяване на потребителските потребности и за постигане на тясна връзка между клиенти и доставчици. Това
е бизнес стратегия, прилагана във фирмата и основана на маркетинга на взаимовръзките. Терминът е използван за първи път през 1993 г. от Том Сибел, основател на
компанията IT Siebel Systems (Анастасова, 2018). Двете основни грешки, които се
правят в схващането за същността на CRM са следните: CRM e само добър софтуер
за организиране и управление на връзките с клиентите и че CRM e нещо съвсем различно от маркетинг на взаимовръзките. Истината е, че CRM е концептуално базиран
на маркетинга на взаимовръзките като представлява разширен релационен маркетинг
чрез технологично решение.
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CRM системата е абсолютна необходимост при компании като „Доместина“.
Чрез нея те могат да анализират клиентските си желания и потребности, да наблюдават клиентската активност и на база резултатите, да им предлага персонализирани
предложения, с които да изградят дългосрочни взаимоотношения. Това става чрез
анализиране на клиентското портфолио – в профилът на клиента фигурират неговите
основни данни, предишни поръчки (пример – за основно почистване, за пране на мека мебел, за почистване на климатици и др. ), честота на неговите поръчки (1 път седмично, 1 път на 2 седмици), предпочитания и специфични изисквания и др. След получаването и обработката на тези данни, се създават клиентски профили, които са
персонализирани и чрез които организацията може да персонализира всеки отделен
клиент. Това подпомага създаването на стойностно предложение, което е специално за клиента. При всички приложени стъпки, крайна цел е удължаване на жизнения
цикъл на клиента и повишаване на неговата жизнена стойност, както и прогнозиране
на бъдещо развитие на отношенията между клиента и организацията и тяхното задълбочаване. Чрез персонализираният си подход, CRM системата способства за изграждане на клиентска лоялност и партньорство, ползотворно и за двете страни. CRM системата, която „Доместина“ трябва да притежава, е съвременна и отговаряща на
изискванията на потребителите. Организацията трябва да инвестира много в създаването на тази система, защото цялостният процес от разглеждането на уеб сайта до
фактическата поръчка на услуга, се осъществява онлайн – на едно място се случва
всичко. Именно, за да спечелят повече клиенти „Доместина“ трябва да изберат този
подход – да създадат една система, която да отговаря за цялата дейност по обслужване на клиенти, елиминирайки времеемкото обслужване. Облачeн CRM – едно перспективно решение за компании като „Доместина“, може да се използва от всеки компютър с достъп до интернет както и от всяко мобилно устройство с iOS или Android.
CRM- софтуерът би улеснил организацията на „Доместина“, както и би я направил
по-гъвкава при бъдещи бизнес сделки, ще може да напомня за предстоящи събития
(срещи, телефонни обаждания, текущи задачи и събития и ще бъде отбелязано ако те
не могат да бъдат извършени), както има и възможност за интеграция на е-marketing.
Всички контакти и профили на нейните партньори ще са на разположение и перфектно организирани. Чрез нея може да се изпращат: sms, да се осъществяват обаждания
на телефонен номер директно дори и през Skype. Това би подобрило и вътрешнофирмената комуникация (публикации – какво ново се случва във фирмата), уведомления (какво ново ще се случи) и още много други улесняващи работното ежедневие
функции на клиенти от представители на компанията.
Основната причина, която тласка компанията към промяната на оперативния
фсюхея модел, е проблемът с недостига на персонал през целия период на съществуване „В продължение на три години опитахме всичко, за което се сетихме, за да решим проблема с недостига на работници. В крайна сметка, решението беше да променим изцяло компанията, за да можем да растем“, споделя основателят на
Domestina.bg. Чрез цялостното софтуерно развитие, фирмата постига това, което цели – чрез онлайн присъствие да спечели повече клиенти, спестявайки им време, търсене, сравняване и т.н. – на едно място да намерят всичката информация, от която
имат нужда в сферата на почистването и услугите за дома. „Доместина“ са заложили
тази информация за намиране на техния уеб сайт. Той е лесен за употреба, цветен,
оптимизиран и изчистен от излишни реклами или прекомерна информация. Чрез
докладването, анализирането и предвиждането на данните за потребителите, благода-
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рение на CRM системата, компанията може да бъде адаптивна и да следи своето развитие към настоящия момент.
Изводи от анализа и насоки за действие
Фирмата предлага услуги в сферата на почистването, но може като нови услуги
да включват и нещо, което да прави почистването комплексна услуга – пример за
това е въвеждането на услуги и по ремонтни дейности на различни предмети от битакато се започне с електроуреди, мебели, дейности като измазване на апартамент,
смяна на дограма, смяна на ВИК тръби, смяна на подови настилки, лепене на плочки.
Има много на брой дейности, които могат да бъдат извършвани в домовете на хората,
а предлагането на услугите от един „продавач“ би улеснило много потребителите. В
днешно време, хората не разполагат с време за извършване на ремонтни дейности,
както и намирането на квалифицирани кадри е времеемко и трудно начинание.
Повечето от въпросните майстори работят в сивия сектор и не предлагат гаранции за
извършените дейности. Икономиката в последните години така се промени, че потребителите искат да се чувстват защитени когато доверяват имуществото си на някой
друг. Предлагането на гаранции е задължително условия при извършването на подобни дейности, в противен случай рискът от недоверие, от незадоволителни резултати е
прекалено голям. „Доместина“ има шанс в подобна ниша, заемайки мястото на доверен партньор в грижата за дома. Партньор, който може да се развива във всякакви
сфери на домашните услуги, и по този начин постигайки, както уникалност на пазара, така и сред потребителите. Защото ако има един доволен потребител, той ще доведе след себе си поне още 1 или най-малкото ще препоръча фирмата и на кръга му
от хора.
Какви мерки могат да се предприемат за по-ефективно прилагане на философията и принципите на релационния маркетинг:
 Може да се въведе бонусна система за лоялни потребители – такива, които са
имали примерно 150 посещения, получават 1 безплатно. Така клиентът ще почувства,
че той е важен за компанията и, че тя цени неговите средства. Това е вид благодарност, която компанията му отправя за доверието, което той е гласувал толкова време,
защото 150 посещения за правят за около 5-6 месеца, зависи от честотата на посещенията. Това гарантира запазване на отношенията с клиента, както и тяхното продължаване.
 Предлагане на договори за абонамент – абонаментното почистване предлага
по-ниски цени от редовните, както и включва фиксирани посещения от един и същи
избран домашен помощник, който посещава дома на клиента в определен ден и час
всяка седмица. Посещенията автоматично се заплащат от клиента едно по едно, а самият абонамент може да се прекратен по всяко време, като след четвъртото посещение може да бъде прекратен безплатно. Абонаментът е удобен и за юридически лица,
защото при изгодните предлагани отстъпки, може компанията да обвърже фирмите
чрез договори. Повечето потребители не обичат да се обвързват с договори, защото
това ги обременява и ги кара да се чувстват притиснат и да нямат свобода. А подписването пък на договор е добре за организацията, защото така има гарантирана работа
и поръчки за месеци напред. За да подпише един клиент договор доброволно, условията трябва да го устройват и той да е доволен от това, което ще получи. Повечето
хора имат неприятни свързващи мисли за договорите, защото често те водят ограни188
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чаване и проблеми със себе си. „Доместина“ е способна да промени това чрез гъвкавите си предложения за почистване, комплексни услуги, цени и възможности.
 Въвеждане на модерна CRM система, за да се следи подробно потребителското поведение на клиентите. Така компанията може да подходи индивидуално към
всеки клиент, както и да бъде адаптивна към евентуални промени в неговото потребителското поведение. CRM подпомага създаването и разработването на нови продукти и услуги, които да бъдат предложени на потребителите поради детайлната информация, която се събира и натрупва за клиентите на компанията.
 При разрастване на работата и дейността на компанията може да се въведе
позицията „акаунт мениджър“ – за корпоративни клиенти и за физически лица.
Акаунт мениджърът активно участва в изработването на цялостни рекламни кампании, както и ръководи екипи по изпълнение на въпросните рекламни кампании – отговаря за организирането, качественото им изпълнение спрямо бюджет, марж и
изисквания на клиентите. Също така, той поддържа и развива взаимоотношенията с
настоящи и нови клиенти и отговаря за привличането на нови клиенти, предоговaря
условията по договорите им, по персоналните промоции и други. Акаунт мениджърът познава и се грижи за марките на клиента, следи активностите на конкурентите и
поддържа връзка с подизпълнители и контролира качеството на работата им (медии,
медийни агенции и производители).
 Активно прилагане на коментираните стратегии за задържане на клиенти от
Глава 2 – чрез удовлетворяване и надминаване на очакванията – само по себе си чрез
действията си, компанията да надхвърли обичайното си удовлетворение, което оставя
у клиента. Това подпомага създаването на връзки, което също се превръща в ключова
и важна стратегия за задържането на клиентите за една компания, особено такава,
която оперира в сферата на услугите. За „Доместина“ от особена полза биха били изграждането на правни връзки и създаването на договори с клиентите за ангажираност
за почистване. По този начин компанията си гарантира сигурни приходи и спестяване
от разходи по задържане и привличане на клиента, както и чрез възнаграждаване на
лоялността на потребителите към платформата чрез бонуси в парично отношение.
Ангажиментът пада основно върху перфектното изпълнение на услугите и бонусите,
които определеният договор носи. Друга стратегия за задържане на потребителите е
изграждането на ангажираност на у тях и постигане на емоционална привързаност
към компанията. В днешно време потребителите имат нужда да се чувстват свободни, имат нужда да се чувстват уважавани и ценени и без значение за каква услуга или
стока плащат – да се чувстват удовлетворени. Наличието на емоции в процеса на бизнеса и маркетинга е полезно и за двете страни – и за потребителя и са фирмата, защото отношенията могат да дадат коренно различен, нов ход на събитията, които се
случват, способни са да променят всичко за миг. За това маркетингът на взаимовръзките е от огромно значение за всяка организация и поддържането му, инвестирането
в него, развитието му е от ключово значение за организацията, ако тя иска да бъде на
пазара, да предлага стоките или услугите и да има клиенти.
Прогнозните данни, както и изходните данни, показват, че „Доместина“ е една
обещаваща компания, която има бъдеще и да се развива и извън граница. Позитивен
факт, който трябва да се отбележи е, че подобна компания оперира на територията на
България и това дава надежди да се появяват още много такива компании, които да
бъдат пример за родната икономика. Те са образец както за нашия пазар, така и за
европейския, а защо не и за световния. Те водят и внедряват със себе си не само нови
продукти и услуги, но и нови похвати и системи, както и решения на определени
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проблеми на съвременния бизнес. Подобни компании могат да стимулират и съществуващите организации и по този начин и те да подобрят своите собствени процеси,
както и да създават нови продукти. Така се създава съществува една работеща, конкурентна икономика.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА СПЕСТОВНОСТ
ЗА ПЕНСИЯ В БЪЛГАРИЯ
д-р Галина Стоянова
Бургаски свободен университет

LONG-TERM SAVINGS OPTIONS FOR A PENSION
IN BULGARIA
Dr. Galina Stoyanova
Burgas Free University
Резюме: Индивидуалните спестявания на хората са личен избор и отговорност на
всеки човек. Житейските цели, които могат те да удовлетворят са разнообразни,
взаимосвързани и често ограничени във времето. Една от тях е дългосрочната спестовност за пенсия и относителното запазване на стандарта на живот в „белокосите“ години на пенсионната възраст. Своевременното и гъвкаво – адаптивно
планиране на личните финанси в дългосрочен аспект, с цел натрупване на средства
за пенсия и познаването същностните предимства и недостатъци в използването
на продуктовите възможности за това, оптимистично определя по-добър пенсионен сценарий пред всеки човек, когато настъпи момента пенсията да бъде основния
източник на средства.
Ключови думи: спестовност, пенсия, спестовна застраховка „Живот“, допълнително доброволно пенсионно осигуряване, паневропейски личен пенсионен продукт.
Abstract: People's individual savings are each person's personal choice and responsibility.
Life's goals – which they can satisfy – are varied, interconnected and often time-limited.
One of them is the long-term retirement savings and the relative preservation of living
standards in the „white-haired“ years of retirement age. Timely and flexible – adaptive
planning of personal finances in the long term, in order to accumulate funds for retirement
and knowledge of the essential advantages and disadvantages in using product opportunities to
do so, optimistically determines a better pension scenario for each person when the time
comes for the pension to be the main source of funds.
Key words: savings, pension, life savings insurance, additional voluntary pension insurance,
pan-European personal pension product.
Спестяване доброволно и обосновано целенасочено или спестяване по принуда,
спестяване „бели пари за черни дни“ или осъзнато спестяване и ефективен резултат.
Съществуващите различни продуктови възможности за дългосрочна спестовност за
пенсия, често объркват потенциалните им потребители, поради неразбиране или
сложност. Такива продукти се предлагат от банки, застрахователни компании, пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни дружества, които от своя страна спазват секторни регулации и правила по пътя на създаването, поддържането и приключването на дългосрочните спестовни взаимоотношения с клиенти. Гарантирането на
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баланса в интересите на спестители за пенсия, финансови институции, общество, регулатор и надзор, определя подходящата рамка за формиране на достатъчен размер
на пенсия и подобряване на индекса за активен живот на възрастните хора – заетост,
здравен статус, покриване на потребностите от здравна и дентална грижа, възможности за независим живот, участие в различни форми за учене през целия живот,
участие в обществения живот.
Обект на изследването са съществуващите в България възможности за личен и
доброволен избор на продукт за пенсионно осигуряване с дългосрочен характер.
Предмет на представянето и анализа са особеностите на съществуващите продукти за дългосрочна спестовност за пенсия и с акцент върху предимствата и недостатъците, влияещи на личния избор, както и проблемните аспекти и перспективи.
Актуалност на изследването, предпоставки и факти:
 Проблемите на възрастните хора в България, отдавна красноречиво подсказват за недостатъчната ефективност на отделни състави на пенсионната ни
система. Значим факт за настоящето ни е съществуването на „Белият лебед“ –
демографската катастрофа и смърт [1], който извежда със спешност проблематиката на дългосрочната спестовност с цел осигуряването на хората за пенсия.
 Недостатъчната финансова грамотност и страха от загуба на средства в динамичното ни ежедневие, играят ролята на „стоп палка“ пред потенциалните
потребители.
 Приливната вълна на COVID -19 „преизчисли“ измеренията за смисъл и стойност на човешкия живот и показа уязвимостта на пенсионната система от
кризи на финансовите пазари. От началото на 2020 г. във фокуса на анализите
на резултати и рискове, задължително се добави и влиянието на фактора
коронавирус.
 Непрекъснато намаляващите лихвени нива от началото на второто десетилетие на 21 век.
 Множеството предизвикателства от доставчиците на дългосрочните спестовни
продукти, тяхната законова регламентация и исторически пазарен опит.
 Националната програма за развитие на България 2030 [2], определя три стратегически цели – „ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата“. Някои от данните в нея с източник Евростат,
имат взаимосвързаност и са сигнал за нужда от пенсионно планиране с начало от първата работна заплата или получен първи доход:
- Продължителност на трудовия живот в години [3] към 2019 г. е 34 години за
Българи при 34,9 години средна стойност за ЕС за същата година;
- Домакинствата с материални лишения [4] са 19,9 % през 2020 г. при средна
стойност за ЕС 5,9% за същата година;
- Дял на директните плащания от домакинствата от общите разходи за здравеопазване [5] за България е 39,3 % и за ЕС средната стойност е 15,2 % през
2017 г.;
- Дял на разходите за извънболнична медицинска помощ и рехабилитационни
грижи спрямо общите разходи за здравеопазване [6 ] е 13,9 % за България и
23,5% средна стойност за ЕС;
- Граждани, които използват он-лайн платформи за консултации с лекари –
специалисти (eHealth) [7] за 2019 г. в България са 10% при средна стойност за
ЕС 18%;
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Средната продължителност на живота [8] в България следва общата за ЕС
тенденция на нарастване и достига 74,8 години за 2017 г., спрямо 72,7 години
за 2007 г., но остава най-ниска в ЕС.
През 1951 г. България е имала 7 277 386 жители, през 1986 г. - 8 958 564 души и през 2021 г. е с численост 6 924 933 души. За 35 години населението на
страната е имало прираст от 1 681 178 души, а след това за следващите 35 години спадът е с 2 033 631 души – приблизително колкото след една гражданска или световна война.
При населението за 2021 г. в България и отчетен темп на прираст /-0,71%/,
прогнозата на Департамента по икономически и социални прогнози [9] за
България е:
2025 г. – население 6 694 221 души – темп на прираст / - 3,55% /
2030 г. – население 6 430 854 души – темп на прираст / -3,93% /
Прогнозата за населението на света сега 7 927 841 485 души е:
2025 г. – население 8 187 482 626 души – темп на прираст /5,00% /
2030 г. – население 8 553 090 972 души – темп на прираст /4,47% /
По данни на НСИ [10] през 2020 г. линията на бедност общо за страната е
451,00 лв. средномесечно на лице от домакинство, а през 2019 г. е 413,04 лв.
При този размер на линията под прага на бедност са били 1659.9 хил.лица или
23,8% от населението на страната, а през 2019 г. са били 1586,2 хил.лица или
22,6 % от населението на страната. През 2020 г. годишният общ доход средно
на лице от домакинство е 7002 лв. и нараства с 6,2% спрямо 2019 г. Българските домакинства са изразходвали 6220лв средно на лице.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата,
като през 2020 г. той е 56,1%, което 0,5 процентни пункта по-малко в сравнение с
2019 г. и с 4,3 процентни пункта повече от 2011 г. Доходите от всички социални
трансфери / пенсии, обезщетения за безработица, семейни добавки за деца и други
социални помощи и обезщетения/ формират 31,8% от общия доход на домакинствата.
От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на
домакинствата са доходите от пенсии 28,8 %, който е с 1,5 процентни пункта повече
в сравнение с 2019 г. и с 1,3 процентни пункта по-малко от 2011 г. Коефициентът на
заетост за неселението на възраст 20-64 навършени години е 73,4 % и намалява с 1,6
процентни пункта в сравнение с 2019 г.
През 2020г живородените деца са 59 086, броят им е намалял спрямо 2019 г. с
2452 деца. Броят на умрелите е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност е
18 промила. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.
Възможности за лична доброволна спестовност за пенсия в България.
Изложение
Спестовността е важно решение за всеки човек. Редовното спестяване за дълго
време позволява да се натрупва сума с увеличаваща се стойност. Истината е, че в
ежедневието си хората очакват да им останат пари, за да ги спестят. Препоръчително
е още щом се получи работната заплата или съответния доход да се заделят 8 % –
12% за спестяване. Така се създава позитивен резултат на мисловната задача „Плати
първо на себе си“. Познати са различни аргументи за отклоняване от спестовността.
Някои от тях са:
- Аз не съм толкова организиран, за да спестявам;
- Не разбирам от финанси и не знам как да се справя с това спестяване;
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-

Получавам малка заплата и нищо за спестовност не ми остава;
Нужни са големи суми, а аз такива нямам;
Парите никога не ми стигат, как да отделя за спестяване;
Губя свободата си, като се натоварвам с редовно спестяване;
Ще трябва да се лиша от зимна и лятна почивка, за да спестявам в приемливи
цифри;
- Мога да спестявам, но за кратко време, това спестяването за пенсия е с дълъг
хоризонт и не е за мен;
- Съпругът ми инвестира в недвижими имоти, това спестяването за пенсия няма
смисъл;
- Други.

Самоцелната спестовност най-често не дава високи резултати. Поставянето на
цел при спестяването е съществен момент и мотивационен двигател за постоянство
по пътя на нейното постигане. Обслужвайки различни житейски цели чрез спестовността, превантивно подготвяме благоприятната им реализация. Те могат да имат
най-разнообразен характер: образование на децата, първо собствено жилище или ново жилище, нов автомобил в семейството, екскурзия и други. Една от целите за
спестовност пред всеки човек, е събирането на средства за пенсия. Същественото
различие в постигането на тази цел с изброените преди това е, че пенсията с кредит
от банка или заем от приятел не може да се постигне.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст [11] по чл. 68 л.1 и 2 от Кодекса
за социално осигуряване / КСО/ се придобива при навършена възраст 61 години и 8
месеца и осигурителен стаж 36 години за жените, навършена възраст 64 години и 4
месеца и осигурителен стаж 39 години за мъжете. Според Wikipedia [12] пенсията е
фиксирано парично възнаграждение /изплащано обикновено месечно/, което се дава
на хората с навършена възраст /пенсионна възраст/ и с придобит необходим като
рамка трудов стаж, или пък са трайно болни, или са с физическо увреждане. Основният вид е т.нар. трудова пенсия, за която се изисква определен трудов стаж и се изчислява според вноските на трудещия се в пенсионен фонд.
През 2000 г. в България беше въведена тристълбовата система за пенсионно
осигуряване, представен на фиг.№ 1.

Фигура № 1 Пенсионната система в България
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Доброволното пенсионно осигуряване в пенсионен фонд, е лично решение за всеки български гражданин с навършени 16 години възраст. Отличава се със следните
особености:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доброволно спестяване за пенсия и персонално решение, изразяващо се в
натрупване на средства в индивидуална партида за всяко осигурено лице и
разпределяне на доходност от тяхното инвестиране;
Свобода в избора на размер на вноската;
Възможност за избор на срок за внасяне по партидата и интервали за внасяне
на вноските във времето;
Зависим размер на пенсията от натрупаните средства към момента на пенсиониране, вид и срок на получаваната пенсия;
Право на избор за срочна или пожизнена пенсия;
Възможност при навършване на пенсионна възраст за избор между съответния вид пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните
средства;
Право за разпореждане със средствата натрупани по личната партида – възможност за изтеглянето им по всяко време;
Натрупаните средства от работодател се изплащат на лицето при придобиване на право на пенсия, за да могат за изпълнят своето предназначение;
Право на информация, реализирана чрез годишното извлечение на индивидуалната партида и във всеки един момент представяне на информация от
съответния пенсионен фонд за състоянието и движението по партидата;
Средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от
средствата на ПОД;
Възможност за годишно данъчно облекчение, определено от размера на внесените вноски в една финансова година;
Договор за доброволно пенсионно осигуряване с ПОД може да сключи физическо лице или юридическо лице;
КФН упражнява контрол за спазване на законовите изисквания и налага санкции при констатирани нарушения.

Отлична възможност за дългосрочна спестовност е животозастраховането, където най-често титуляри на застрахователна полица могат да са лица на възраст от
18 години и при някои видове застраховане на възраст от 15 години. При рисково –
спестовното животозастраховане застрахователната компания има задължението въз
основата на сключен застрахователен договор, да изплати застрахователна сума при
определени условия, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованото лице, на ползващите лица. Застраховащият има задължението при сключване на
застрахователния договор и течение на срока на неговото съществуване, да плаща
застрахователните премии редовно, своевременно да уведомява застрахователя за
настъпили промени в рисковите обстоятелства на застрахованото лице и има правото
на претенция или заявление за изплащане на застрахователна сума при настъпване на
застрахователно събитие от покрит от застрахователя застрахователен риск. В Кодекса за застраховането [13] в Приложения № 1 са посочени видовете застраховки
„Живот“, които могат доброволно да бъдат направени, като между тях е и застраховката „Живот“ за пенсия и рента, както и застраховката „Живот“, свързана с инвестиционен фонд.
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Особености на застраховка „Живот“ с цел натрупване на средства за пенсия:
•

•
•

•
•

•
•
•

Застраховката има рисково – спестовен характер или инвестиционен характер, т.е. покрива застрахователни рискове (загуба на живот, загуба на трудоспособност, защита при тежки заболявания и други) в течение на застрахователния срок, като осигурява финансова защита на застрахованото лице и неговото семейство и предоставя натрупана спестовност за срока на застраховката;
Дългосрочната застраховка „Живот“ може финансово да обслужи житейската
цел за натрупване на средства за пенсия.
Застраховащият има свободата да избере вида на застраховката, нейния срок,
размера и начина на плащане на застрахователната премия, както и периодичността за плащането й, определя ползващите лица по всеки един от
избраните застрахователни рискове;
Застраховащият може да бъде физическо лице или юридическо лице;
Застраховащият подписва застрахователната полица и само той има правото
да я управлява, т.е. може да прекрати застрахователния договор предсрочно
(откупуване на застраховка), има правото да трансформира полицата в безпремийна с намалена застрахователна сума;
Застраховащият има задължението на плаща застрахователна премия, която
може да бъде еднократно или регулярна / периодична в зависимост от вида на
застраховката;
Застраховащият не може за сключи застрахователен договор без съгласието
на застрахованото лице при случай, че застраховащ и застрахован не са едно
и също лице;
Застрахованото лице винаги е физическо лице и върху неговия живот, здраве
и телесна цялост застрахователната компания по силата на общите условия
на застраховката, предоставя застрахователна защита.

Пазарното развитие на дългосрочното животозастраховане по последни данни
бележи ръст в развитието си и това привлича потенциалните застраховащи. Брутните
записани премии по „Живот“ без презастрахователните премии в страните от Европейския съюз [14] по последни отчетни данни са представени на Фиг.№2.

197

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Фиг. № 2 Брутни записани премии по Живот за държави ЕС
Източник: ЕДЗППО /Соло/Годишно/Публикувано 20210901/ Данни, извлечени
20210812/
На българският застрахователен пазар животозастраховането се развива в условията на намаляващо и застаряващо население, което 73,7 % живее в градовете,
отрицателен темп на прираст, средна продължителност на живота за мъжете 71,5 г и
за жените 78,5 г, 22,6 % хора в риск от бедност, БВП към 31.12.2020 г. по текущи
цени е 118,6 млрд. / 119.7 млрд. към 31.12.2019 г./, като разбивката по сектори е в
полза на услугите 69,5% / от които банки и застрахователни компании са 6,2%, промишленост 26,5% и едва 4% земеделие. По данни на КФН [15] към 31.07.2021 г.
36,2 % от премийния приход в животозастраховането е по застраховки „Живот“ и
рента и 39,7 % от него по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Найголям е дела 60,7 % на изплатените застрахователни суми по застраховка „Живот“ и
рента или 78 546 718 лева. Броят на застрахованите лица по действащи договори към
31.07.2021 г. по застраховка „Живот“ и рента са 1 425 493, като от тях 48 896 са заст198
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раховани по застраховка за пенсия или рента. Застрахованите лица по застраховка
„Живот“, свързана с инвестиционен фонд са 45 400 застраховани.

Фиг. №3. Структура на премийните приходи в животозастраховането
31.07.2021 г.

Фиг. № 4. Структура на изплатените застрахователни суми
към 31.07.2021 г.
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Някои отличителни характеристики на ПЕПП, който позволява спестовност навсякъде в Европейския съюз:
 ПЕПП се въвежда с Регламент на ЕС/2019/1238 [16], приет през месец юли
2019 г. и е в сила от месец август 2020 г., който дава правната основа и е известен, като „Регламента ПЕПП“;
 Доброволен продукт, допълващ тристълбовата българска пенсионна система;
 Високо стандартизиран продукт, т.е. лесен за сравняване;
 Сключва се чрез договор с доставчик на ПЕПП въз основата на задължителни
информационни документи – документ за ключова информация за ПЕПП
КИД и декларация за ползите;
 Онлайн разпространение и постигане на разходна ефективност от разпространението му;
 Не е обвързан със зависимост от професия или вид договорна трудова
заетост;
 Доставчици на ПЕПП могат да бъдат банки, застрахователни компании, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни дружества, като на всеки
пет години при ограничени разходи, могат да бъдат променяни ;
 Доставчиците могат да предлагат до шест вида инвестиционни варианта,
включително основния наречен „Основен ПЕПП“. Основният ПЕПП защитава осигурените лица и техните интереси чрез гаранция или техники за намаляване на риска, като разходите не може да надвишават повече от 1% от натрупания капитал годишно.
 Задължителен надзор върху доставчиците и защита интересите на осигурените лица. EIOPA има правомощия за намеса по отношение на продуктите, което означава, че може да се намеси и при глобални проблеми в Европейския
съюз, относно защитените по ПЕПП.
 Габриел Бернардино, председател на EIOPA, каза [17]: „Европейският орган
за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) изпълни
целта си да създаде ПЕПП като проста, безопасна и надеждна опция за пенсионни спестявания за европейските граждани и да предостави мощен инструмент за преодоляване на разликата в пенсионните спестявания. ПЕПП е
уникална възможност да се предложи на потребителите участие в устойчиви
инвестиции и Европейския съюз на капиталовия пазар, като същевременно се
гарантират добри пенсионни резултати и защита срещу негативен пазарен
риск“.
Заключение
Познаването на възможностите за осигуряване на доброволна пенсия предполага
информиран избор от осигурените лица и е предпоставка за вземане на своевременни
и гъвкаво – адаптивни решения по време на индивидуалното пенсионно-спестяващото пътуване. Дългосрочната спестовност с цел натрупване средства за пенсия: балансира интересите на участниците в процеса, подобрява управлението на рисковете, повишава инвестиционните резултати, осигурява защита при настъпване на застрахователни събития, активно въздейства на разходната ефективност и се осъществява под
задължителен контрол и надзор. Настоящето и бъдещето на дългосрочната спестовност за пенсия чувствително се влияе от многоликото влияние на процесите и тенденциите в Европейския съюз.
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ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРНИ
ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА – ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Живка Цонева, д-р Пролетина Боздукова
Анотация: Ендоскопско изследване представлява минимално инвазивна диагностична процедура, чрез която се прави директен оглед на различни тъкани, структури и
органи в кухините на тялото. Горните дихателни пътища са вход на респираторния
и храносмилателен тракт и са често място на развитие на инфекции. Ендоскопиите са лесен за приложение метод за скриниг, диагностика и лечение на социално
значими заболявания, който е икономически рентабилен.
Ключови думи: ендоскопии, горни дихателни пътища, икономическо значение.
Annotation: Endoscopy is minimally invasive diagnostic procedure that is able to visualize
directly different tissues, structures and organs in the cavities of the human body. The
upper respiratory tract is an entrance to the respiratory and digestive tract and is a
common place for infections. Endoscopies are easy to use method for screening, diagnostic
and treatment of socially significant diseases which is economically rentable.
Key words: endoscopies, upper respiratory tract, economic meaning.
Ендоскопското изследване на горните дихателни пътища представлява въвеждане на фиброоптичен флексибилен ендоскоп през носа или устата с цел оглед на анатомичните структури на фаринкса, ларинкса, трахеобронхиалното дърво и хранопровода. [1]
България отделя 584 евро на глава от населението за здравеопазване. Това ни отрежда предпоследно място в Европейски съюз по разходи за здраве. Данните са за
2018 година. Що се отнася до дела на разходите за здравеопазване от брутния вътрешен продукт (БВП), в България стойността достига 7,4 на сто. Средното за ЕС е 9,9%.
Тъй като парите, които отделяме за опазване на здравето си са малки то нуждата от
евтини и ефективни методи за диагностика и лечение са крайно необходими. [2]
Ендоскопиите са сравнително лесен за използване метод с висока доказателствена стойност.
След въвеждането им в рутинната практика диагностиката на множество заболявания стана много по-лесна и достоверна с намален риск за пациента в дългосрочен
план. Например в миналото за диагностика на карцином на входа на евстахиевата
тръба се правеха множество образни изследвания без достоверен резултат, докато в
момента може да се направи ригидна предна риноендоскопия и да се огледа назофаринка и при нужда да се вземе материал за хистологично изследване. Флексибилната
ендоскопия на горните дихателни пътища с трансназален достъп дава възможност за
изследване на структурите на назофаринкса, като по този начин се избягват неприятните изживявания за пациента от класическата задна риноскопия, която в повечето
случай не се толерира добре. [3]
Показания за ендоскопията на горния дихателен път бяха – дисфония, дисфагия и
затруднено носно дишане при пациенти, на които класическата огледална епифарин202
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го и ларингоскопия не даваха изчерпателна информация за поставянето на диагнозата, както и при пациенти с тежки придружаващи заболявания, при които извършването на директна ларингоскопия под обща анестезия беше противопоказано заради тежки придружаващи заболявания и повишен риск от животозастрашаващи инциденти
по време на анестезията. [4] Най-честите заболявания, които се откриват при изследвани пациенти са следните: бенигнени абнормалитети на ларинкса, карциноми на ларинкса, карциноми на хипофаринкса, карциноми на епифаринкса, парези на гласните
връзки, едем на ларинкса, назална патология. [5]
При пациенти с множествена коморбидност флексибилната ендоскопия за директно оглеждане на ларинкса с местна анестезия е метод на избор. В такива случай
флексибилната ендоскопия наларинкса под местна анестезия съчетава възможностите на директната ларингоскопия с възможностите за взимане на многократни фиброщипкови биопсии и осигурява възможности за точна хистологична диагностика. Така
се избягват рисковете от чести общи анестезии, като същевременно получените при
изследването образи могот да се фотодокументират и архивират, превъзхождат значително данните от индиректната ларингоскопия. [6]
Флексибилната ендоскопия на горните дихателни пътища през последните десетилетия масово навлезе в клиничната практика заради основни преимущества като:
Лесно изпълнение без предварителна подготовка под местна анестезия. Изследването
дава възможност за оценка на горния дихателен път както в анатомичен, така и във
функционален аспект, което е особено важно при оценяването биомеханиката на ларинкса. Възможностите за видеодокументация позволява на целия екип, вземащ
участие в лечението на конкретния болен да участва в дискусията по определянето на
стратегията за неговото лечение, както и да се архивират първоначалните патологични находки. Това има особено значение в следоперативния контрол на болните, както
и за обучение на студенти и специализиращи лекари. [7] Добре се толерира от болните, включително при новородени и малки деца, дава възможност за функционално изследване на състояния, невъзможни или недостъпни за изследване при седирани пациенти с вродени заболявания от най ранна детска възраст. Има възможности за поставянето на хистологична диагноза в амбулаторен порядък, което съкращава престоя
на болния в стационара, поевтинявайки цената на лечението му, както и се избягват
даването на рискови общи анестезии. При ларингеалната патология фиброларингоскопията дава възможности за директна визуализация на скритите зони на ендоларинкса като Морганиеви стомахчета, предна комисура, субхордално и ретрокрикоидно пространство. Дава възможност за ендоскопско проследяване и директна визуална
оценка на акта на гълтането, което е особено важно за доказване на аспирационния
синдром при пациенти с хоризонтални резекции на ларинкса, с цел поставянето на
точни индикации за деканюлация. [8]
През последните години ендоскопските меоди на диагностика има феноменален
подем. Този подем е свързан с лесното изпълнение на процедурата, добрият комплайънс от страна на пациентите и ниската стойност на процедурата. [9]
Цената на здравната грижа в свтовен мащаб се увеличава. Много страни използват приблизително 20% от брутния си вътрешен продукт за здавеопазване. Икономическите аспекти на здравната система представляват много преедизвикателства пред
заплащането на лекарите. В част от страните застрахователните компании на база извършена дейност запалщат на лекарите. В тази връзка ендоскопиите са удобен начин
за скрининг, диагностика и лечение на заболявания на горни дихателни пътища. [10]
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Морфологичната верификация на рентгеновите и ендоскопските промени в белите дробове е от първостепенно значение за диагностиката, лечението и прогнозата
на неопластичните белодробни заболявания. От правилния избор на биопсичния метод не рядко зависи окончателната диагноза и последващото прилагане на адекватни
терапевтични мероприятия. Необходимо е добиването на достатъчно количество тъкан, за да се извърши в последствие имунохистохимичен и генетичен анализ.
Бронхоскопските биопсични методи са неизменна и много важна част от диагностиката на белодробния рак. Началото е дадено от Prof. Gustav Killian, който през
1887 г. използвал за първи път инструмент за изследване на горни дихателни пътища,
за да огледа трахеята без трахеостома. Chevalier Jackson (САЩ, 1865–1958) усъвършенства техниката. Мнозина го смятат за „баща на ендоскопията“ и смятат, че той по
същество е измислил съвременната наука за ендоскопията на долните дихателни
пътища и хранопровода, използвайки ригидни тръби с осветление – ригидна бронхоскопия (РБС) и ригидна езофагоскопия. Първият изчерпателен доклад за първичен
карцином на бронха е представен от Adler през 1912 г., а през 1925 г. Vinson, Moersch
и Kirklin за първи път използват тази техника за диагностициране на белодробен рак.
[11]
Сънната ендоскопия като метод за диагностика на обструктивна сънна апнея е
достъпен и икономически рентабилен начин за скрининг и своевременно лечение на
това социално значимо заболяване. [12] Чрез седация се прави ендоскопско изследване на горни дихателни пътища като се цели да се предизвика състояние близко до
физиологичн сън, при което се установява причината за хъркане. [13] След категорична причина за състоянието се взема решение за лечение. Целия този процес спестява време и пари и повишава значително качестото на пациентите с обструктивна
сънна апнея. Златен стандарт за лечението на такива пациенти е прилагането на повишено налягане в горните дихателни пътища. [14] Този апарат е скъп и извършването
на сънна ендоскопия може да спести от неговата употреба и да реши проблемите на
пациентите в пълен обем. Затова може да се каже, че сънната ендоскопия е златен
стандарт за диагностика и конкретизиране на топиката на състоянието. [15]
В заключение може да се каже, че ендоскопиите на горни дихателни пътища са
икономически рентабилни и могат да бъдат прилагани не само като скринингов и
диагностичен метод, но могат да се използват и за лечение с добро клинично повлияване и ниска цена.
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ОТНОВО ЗА СЪЩНОСТТА НА ПСИХИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ
ИЛИ МОЯТА СРЕЩА С COVID-19 (SARS-CoV-2) –
АНАЛИЗ НА СЛУЧАЙ
доц. д-р Михаил Проданов
Бургаски свободен университет

ONCE AGAIN ABOUT THE ESSENCE OF THE MENTAL
PROCESSING OR MY ENCOUNTER WITH COVID-19
(SARS-CoV-2) - CASE STUDY
Assoc. Prof. Mihail Prodanov, PhD
Burgas Free University
Резюме: На фона на личния опит на автора с лечението от Covid-19 се анализира
процеса на психична регулация като системен феномен, включващ компонентите
тяло, знание, личност, социална подкрепа и Аза. В тази система Азът има централна роля, чрез своите функции рефлексия, воля, осмисляне и защити. Системните
взаимовръзки между компонентите са многовалентни и многозначни. Ефективната
регулация води до позитивни резултати, независимо дали става дума за процес на
лечение или друг тип човешка дейност.
Ключови думи: Covid-19(SARS-CoV-2), психична регулация, системни компоненти.
Abstract: On the background of the author's personal experience with Covid-19 treatment,
the mental processing is analyzed as a systemic phenomenon, including the components
body, knowledge, personality, social support and the Self. In this system, the Self has a
central role, through its functions of reflection, making sense, will and defense. The system
relationships between the components are multivalent and multimeaningful. Effective
processing leads to positive results, whether it is a treatment process or another type of
human activity.
Key words: Covid-19(SARS-CoV-2), mental processing, systemic components.
Основен метод за събиране на данни в парадигмата на „преживелищната психология“ е индивидуалният опит (experience) на тези хора, които са минали през изпитания и травми, изпълнени с негативни чувства или пък – събития с предизвикателства и триумфи, преживени с радост и екстаз. Именно двете крайно интензивни валентности на случващото се с нас създават възможности за вникване в механизмите на
функциониране на човешката психика. В такива моменти ние сме най-близо до разбирането на това, което наричаме предмет на науката психология. С предложения
анализ на случая с моето преживяване, след като се заразих с вируса на Covid-19, ще
се опитам да опиша не толкова емоциите, които съм изпитал в контекста на лечението и възстановяването ми от заболяването, колкото да анализирам всички онези компоненти на системното качество „психика“, които в интегрирания си модел определят как ще функционираме като личности, дали ще се сринем или пък ще се утвърдим и развием на по-високо равнище, за да станем по-жилави и по-неуязвими, поне в
рамките на това, което ни е дадено като възможност от обективната реалност (или от
Бог – за тези, които вярват в него).
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Започнах да пиша този материал, след като бяха минали 72 часа от болничното
лечение и изписването ми от Covid-отделение. Това е принцип, заложен в метода на
кризисната интервенция „дебрифинг“, като целта е да мине малко време от евентуалното травмиращо събитие, да се уталожат силните негативни емоции, за да може човек по-трезво да се фокусира върху случилото се.
1. Началото на проблемите или последствията от дистанционното лечение.
В началото е моментът на заразяването с вируса. Едва ли това е толкова важно,
защото може да се случи навсякъде, но ще разкажа за предполагаемия момент на срещата ми с Covid-19, защото тя отразява една черта на българската култура, която е
причина и за други наши недостатъци – себичността (разбирана като фокус върху
собствените интереси и липса на морален принцип, отчитащ интересите на другите)
(Генов, 2004). Ситуацията в общи линии е следната: имах малшанс да се озова в претъпкана бензиностанция на пътя Слънчев бряг – Бургас – София през средата на август 2021 година. Опашките пред касите бяха до входа на бензиностанцията, чакаше
се поне 30 минути, но най-неприятното беше, че 90% от хората вътре не носеха
маски. Вероятно интуитивно усещах опасността, защото в един момент спонтанно
направих забележка на възрастна жена и млад мъж (около 35 г.), които бяха пред мен
на опашката да си сложат маски. Възрастната жена промърмори нещо от рода на:
„Той Господ ако не ни пази, маските няма да помогнат“ (за религиозната вяра съм
писал по-долу – б.м.), но все пак си сложи маска, докато младият човек арогантно се
обърна към мен и каза: „Ти си мухъл!“. Може би този епизод илюстрира много точно
нагласите и поведението на българите в своето мнозинство. Самият аз имам своята
вина за случилото се, защото не се ваксинирах с надеждата, че тази пандемия ще ме
подмине или пък ще изкарам заболяването леко. Сега си мисля, че не е случайно, че
сме сред страните с най-негативни показатели в контекста на пандемията с Covid-19.
Следващият етап е свързан с първоначалното лечение на болестта, организирано
от личния лекар. Вероятно много хора не биха стигали до болнично лечение и до
тежки усложнения, ако не се прилагаше дистанционна форма на третиране на хората,
които са диагностицирани с инфекцията. Обичайната практика е личният лекар по телефона, по Viber или друга социална (интернет) медия да ви насрочи изследвания, да
предпише лекарства, след което да иска от вас на определени времеви интервали информация за състоянието (температура, кислородна сатурация и т.н.). Личният ви лекар дори не може да бъде сигурен в достоверността на това, което пациентът му изпраща като данни за състоянието си. Понякога хората просто им се иска да са подобре отколкото в действителност са и съобщават значително по-оптимистични показатели, но съществува и обратният случай – някои изпадат в паническо състояние и
настояват, че трябва незабавно да постъпят в болница. Неточността на закупените
термометри и пулсоксиметри е друг проблем. Самите лични лекари често са объркани в ситуацията, сменят лекарства, предписват нови и е възможно да прилагат донякъде хаотично лечение. Показателен беше отговорът на лекар от Covid-отделението,
в което по-късно бях приет за болнично лечение на въпроса „Искате ли да знаете с
какво ме е лекувал досега личният ми лекар?“: „Изобщо не ме интересува, без това
е било неправилно!?“ Факт е, че не е възможна точна медицинска диагностика, ако
нямаш непосредствен контакт с пациента си. Ако, все пак, човек има шанса да
преодолее заразата по този начин, нещата не изглеждат толкова зле, но това е не защото са положени подходящите грижи, а въпреки недостатъците на дистанционното
лечение. Непосредствените впечатления от преглед „на живо“ са най-достоверната
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информация за състоянието на пациента – физическо и емоционално. Към това трябва да се прибави и възможността за своевременна диагностика с подходяща апаратура. Освен това, съществува проблем, който може да се опише с термина „илюзорни
умения“, който използва Д.Канеман и в случая може да бъде отнесен към уменията
на лекарите (Канеман, 2012, стр.270-286). Експертизата на хората, които извършват
лечението принципно е извън съмнение; това са медици, които са натрупали знания и
умения, макар и в различна степен в зависимост от интелекта и опита си, но често пъти специалистите си противоречат в изследването и диагнозата. Някои започват да
лекуват интуитивно, което може да е пагубно за пациента. Още един факт за това:
след изписването ми от болницата получих епикриза и рецепта по „схема“ за прием
на лекарства от завеждащия Covid-отделението. След като се запозна с епикризата,
което стана 5 дни от изписването ми, личният лекар ми предписа различно лечение –
със същите лекарства, но в пъти по-големи дози!? Все пак, по-добре е да се опитаме
да вярваме в знанията и уменията на лекарите, защото това е сякаш най-подходящата
нагласа към хората, които поемат голяма част от контрола върху лечението ни и да
разчитаме на шанса си (тук е мястото да изразя своята сърдечна благодарност и признателност на лекуващите екипи от Covid-отделението на Комплексния онкологичен
център – гр.Бургас, със завеждащ д-р Попов, за положения труд при фрустриращите
условия на работа от страна на всички – от санитарите до лекуващите лекари! Те
наистина са „герои на нашето време“ и нека им отдадем заслужено уважение!).
2. Знанието за ситуацията (когнитивният компонент).
Знанието ни за нещата често пъти е деформирано и непълно, но е категорично неговото значение за мисленето и поведението ни в конкретните ситуации. Какво знаят
постъпващите в болница? Хората са силно разтревожени от това, което знаят за
ситуацията с пандемията при постъпване за болнично лечение. Причините са няколко: първо, неуспешното домашно лечение се интерпретира от индивида като заплаха –
нормалният извод, който всеки си прави в тази ситуация е, че нещата са по-сериозни
и излизащи от контрол; второ, мнозинството от хората не са били преди това в болница, което означава, че се активира „обща неспецифична реакция“ на промяната или
по-кратко – „стрес“, чийто първи етап е мобилизацията с усещане на напрежение;
трето, създаденият социален контекст за опасността от Covid-19 не само че не успокоява пациента, а допълнително подсилва извода за сериозна опасност. В тази ситуация е нужно пациентът да се насочи не толкова към релаксация и овладяване на тревожността (може да се използват подобни техники, макар че болничната обстановка
не е особено подходяща за прилагането им; също така, за съжаление това би било
много трудно в случаите на паническо разстройство), а по-уместно е усилията да се
насочат към фактологията, свързана със ситуацията и предстоящото лечение. Затова
е добре лекуващите да имат „протокол“ с ясна и конкретна информация за пациентите при постъпването им в болница. Те разполагат с резултати от изследвания, които
могат да бъдат използвани за спокоен разговор за това какво предстои, какво може да
се каже към момента и какви са евентуалните перспективи – това е означава, че не
трябва да се съобщава медицинска информация със сложна терминология, а точно
обратно – по-лаконично, но ясно и конкретно лекуващият лекар да опише ситуацията
на пациентите, за да се възвърне чувството за предвидимост и контрол върху събитията, макар и вече оставен в ръцете на компетентни специалисти. Основната цел на
първоначалната ориентация е убеждаването на постъпващия, че лекуващият екип
е компетентен и на него може да се вярва, че ще предприеме необходимите методи
за лечение. Демонстрирането на вътрешна убеденост в правилността на диагнозата и
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ефективността на методите за лечение от страна на лекуващите лекари често пъти не
корелира с успешния изход на терапията, но в конкретния случай е важно да се изгради доверие между лекар и пациент.
Нещата могат да се разглеждат и в контекста на теорията за стреса. Силният
стрес е реакция на всяка нова неблагоприятна промяна в живота на човека, която се
нарича „стресор“. Ако човек до този момент не е бил хоспитализиран (както беше
моят случай: не бях ползвал болнични до този момент в живота си (на 61 г. съм) и не
си спомням да съм взимал антибиотици в зрялата си възраст), тогава стресорите са
много и те акумулират напрежение, което допълнително усилва някои симптоми –
например, кръвното налягане при стрес се повишава; настъпват и някои физиологични промени; най-важните, обаче, са свързани с негативните емоции (страх, тревожност). Убеждаването на пациента от лекарския екип, че нещата са „под контрол“ и
той се намира в ръцете на „експерти“ може да стане именно с ясна, разбираема и успокояваща информация за ситуацията и предстоящото лечение. Макар това да е само
един от възможните ресурси за справяне със стреса той не е без значение, особено в
този момент. Други ресурси са социалната подкрепа от близкото обкръжение, личностните черти, интелигентността и конструктивни стратегии за справяне със стресорите, които Азът вече е формирал.
3. Тялото.
Тялото е важен системен компонент на психичната регулация. Банално и клиширано звучи терминът „психосоматика“, но никой не би отрекъл, че собственото му тяло е съставна част от цялостното му състояние и поведение. Какво се случва с нашите организми в Covid-отделението? Всъщност, тялото ни е в „соматичен стрес“, поради множеството негативни промени, които засягат важни телесни процеси. Първо,
трябва да се вземе предвид, че тялото е повече или по-малко сериозно инфектирано,
което включва и масираните биохимични въздействия върху него от лекуващия екип,
който се опитва с лекарствата да постигне съответните цели. Това, обаче, не променя
факта, че тези вещества водят до значителни промени във физиологичните процеси и
могат да доведат и до тежки увреждания на органи, особено ако пациентът е с придружаващи заболявания. Това не зависи винаги от компетентността на лекуващия
екип, защото някои последствия от масираното лечение с медикаменти не могат да
бъдат предвидени. Второ, изолацията в болничната стая обездвижва тялото, което е
неестественото му състояние. Пациентите от Covid-отделението не могат да напускат
стаята си. В тези болнични сектори пациентите са изолирани от останалите в едно ограничено физически пространство, ограничен приток на свеж въздух и липса на достатъчно слънчева светлина. Единствената възможност за мобилност е в рамките на
болничната стая – легло, мебели, медицински аксесоари(стойка за системи, апарат за
кислород и т.н). Пространството, с което разполага пациентът е неестествено малко.
Тази изолация и мобилна депривация (депривацията е ситуация, в която човек се лишава от нещо, което преди това е притежавал) има своите сериозни негативи, свързани директно с тялото и индиректно – с психиката на пациента. В резултат могат да
настъпят повече или по-малко трайни промени – загуба на мускулна и мастна тъкан,
водеща до физическо отслабване. Самият аз, за десетте дни в болницата загубих почти 17 кг, което рязко се отрази на физическата ми кондиция – вероятно загубих не помалко от 30% от силата и издръжливостта си. И това се случи, въпреки моите последователни усилия да съхраня колкото е възможно соматичния си статус. Като контрамярка в определена степен може да се използва това, което направих. Спомних си, че
като ученик работих няколко години през летните ваканции в горското стопанство на
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родното ми село. Една от дейностите, свързани с планиране на дърводобива включваше измерване диаметъра на стъблото на дърветата („клупиране“). Използвахме техника за отбелязване на измерванията, която беше елементарна и се състоеше в поставяне на чертички в съответните диапазони на диаметрите на дърветата – чертичките
се групираха по 5: четири хоризонтални и една вертикална. Така по-ясно и бързо
после можеха да се пресметнат дърветата, които попадаха в един или друг диапазон.
Реших да използвам тази техника, за да контролирам движенията си в болничната
стая. Това ставаше така – крачех из стаята (която беше около 3 на 3 метра с тоалетната) и си броях крачките до 100. След всяка стотица отбелязвах на един лист чертичка, като ги групирах по 5 – на всеки петстотин изминати крачки. Стремях се да измина максимален брой крачки, а натрупването на чертичките върху листа действаха
мотивиращо и ме караха да увеличавам непрекъснато крачките си. Наличието на ясен
измерител за постиженията винаги мотивира. В концепцията на А.Бандура за самоефикасността е важен не само критерият, но и субективната оценка за развитието
спрямо този критерий (Bandura, 2006). Така успях да увеличавам постепенно изминатото разстояние и да извършвам някаква мобилност в ограниченото пространство.
Трето, в този контекст има още един аспект на телесните процеси, който е пряко
свързан с процеса на изцеление: дишането. Парадоксално е, че хората, които имат
най-голяма нужда от свеж въздух (заради спецификата на симптоматиката при Covid19) са лишени от него, защото са изолирани в болничната стая. При тези условия, дишането се трансформира от автономен и несъзнателен процес в контролиран волеви
процес, поне през голяма част от времето. Разбира се, има вече възможност човек да
си помогне с кислородни апарати, като допълнителна помощ или крайна мярка.
Завеждащият Covid-отделението, в което бях аз имаше по-добра идея. Той беше разпоредил от латексови ръкавици и спринцовки лекуващите екипи да направят нещо
като балон и обучаваше на дихателни упражнения с този балон пациентите от отделението. Техниката на тези дихателни упражнения се състоеше в последователно задържане на вдишания в „балона“ въздух до предела на възможностите на пациента.
След това, обикновено следва изкашляне и отхрачване. Оказва се, че това елементарно упражнение сериозно подпомага оздравителния процес, тъй като основният симптом при заразяването с Covid-19 е свързан с дихателни проблеми. Единственият момент, който завеждащият отделението не беше взел предвид е критерият и оценката
за развитието – би могло подобно на чертичките за изминатите крачки, всеки пациент
да си отбелязваше продължителността на вдишванията (и продължителността на задържането на въздуха): виждайки подобрението, това формира самоефикасност и
действа мотивиращо.
Изградената техника на дишането и физическата активност на тялото са от критично значение и в периода на възстановяване след изписването от болницата. В този
следболничен период нуждата от физическото възстановяване и прогресивно подобрение в състоянието изискват ежедневни и постоянни физически активности, в което лично се убедих. Дихателните упражнения също е добре да продължат и в този период, поне за известно време.
4. Аза (или самосъзнанието).
Азът е нещо повече от знанието за себе си. Важен елемент от него е самоувереността – доколко сме уверени(или разколебани), доколко си вярваме, че можем да се
справим с подобни предизвикателства. Клише е позоваването на т.нар. „позитивно
мислене“, но то помага в такива случаи, защото създава един по-оптимистичен фон
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на нагласата и надеждата за оздравяване. Разбира се, позитивното мислене може да
се стимулира по различни начини – чрез самовнушение, чрез вербално и невербално
окуражаване от страна на лекуващия екип, чрез подкрепата на значимите близки хора. Ако пациентът може да „хваща и отстранява“ негативните и песимистични мисли,
свързани с изхода от боледуването и/или да ги трансформира в по-оптимистични
прогнози той може да разчита на вътрешни ресурси, които не са очевидни. Така или
иначе, човек нищо не печели от песимизма, защото той, както оптимизмът могат да
бъдат в еднаква степен илюзорни, поради липсата на достатъчно информация за нещата и достатъчен контрол върху събитията. В литературата има много информация
за това, че хората, които се чувстват по-щастливи и по-удовлетворени от живота
(темата за психичното благополучие) по-лесно преминават през подобни изпитания.
Азът е централен компонент от системата на психичната регулация, защото той
„притежава“ способността да осъзнава всичко, което усещаме, преживяваме
(чувствата) и мислим и знаем (паметта), както и преднамерено, волево да насочва нашите усилия в една или друга посока. Азът има участие в емоционалния, когнитивния (познавателния) и поведенческия аспекти на психичното. Може да се приеме, че
началото на функционирането на Аза е моментът, в който детето каже „Аз…“. Една
от основните функции на Аза е рефлексията (самопознанието), която дава възможност на Аза да е „наясно“ със случващото се с индивида (за себе си) и за ситуацията,
в която се намира. Но Азът не може да доминира напълно в регулацията на психичния поток. Има мисли, които понякога нахлуват в нашето съзнание, независимо от
нашето желание, други са толкова мимолетни, че ние дори не ги осъзнаваме във всеки един момент. Някои психолози наричат тези непроизволни мисли „автоматични“.
Азът единствено може да „хване“ този тип мисли и след това да се опита да ги трансформира в по-малко негативни (ако това се налага). Докато волята е процес, чрез
който Азът може да направи неща, които са важни, имат смисъл, независимо от това,
колко силни са емоциите и потребностите в противоположна посока. Един от аспектите на волята е способността да отложиш моментното удоволствие в името на подалечни, но по-важни цели. Но волята може да мобилизира човек да преодолее силни
негативни афекти като страх и малодушие например. Трябва да се посочи още една
ключова функция на Аза – защитите („защитните механизми“). Защитите, които използва Азът имат за цел да помогнат на човек да се адаптира, като предпазят психиката от предизвикващи тревожност събития, мисли, преживявания (Скот, 2002:7087). Но защитите имат за цел и да компенсират травми и нещастия. Благодарение
най-вече на „интелигентните“ форми на защита (една от които е компенсацията),
Азът може да намери смисъл и в най-голямата лична трагедия и да стимулира едно
конструктивно поведение – има примери за хора, които са преживели тежки катастрофи и са загубил крайници на тялото, но техният Аз съумява да преработи травмата така, че пострадалите да намерят логическа за тях самите причина в случилото се
и да приемат, че така са получили знак или „божие провидение“, вместо да се самосъжаляват цял живот. Тогава те мобилизират силите си да направят „нещо голямо и
значимо“ в някаква форма – вид творческа активност или може би подготовка и участие на параолимпиада или да намерят най-оптималния вариант за оцеляване в животозастрашаваща ситуация (върху тези основи е изградена логотерапията на
В.Франкъл). Осмислянето може да се разглежда и като отделна функция на Аза,
която помага на личността да се справи с предизвикателствата. Например, когато си
се заразил и боледуваш по-тежко от ковид-инфекция, защото не си се ваксинирал,
може да намериш позитивно решение като си представиш, че след като се излекуваш
ще имаш по-силен имунитет срещу вируса, дори по-силен от ваксинираните. Освен
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това, структурирането на времето и пространството, в което ти се налага да се изолираш по време на лечението, извършването на някаква познавателна активност (някои
ще го нарекат „поддържане на ума“) имат ефекта на осмисляне на това време и
пространство: например, можеш да прочетеш книга, чието прочитане постоянно отлагаш, както и да си опресниш познанията по чужд език или да си „допълниш“ музикалната култура с парчета, които преди това си подминавал или не си слушал достатъчно. Вероятно много психолози биха асоциирали ефективността на тези
функции с елементите на емоционалната интелигентност.
5. Личността.
Личността (много близо до личността е понятието „характер“, макар че личността е нещо по-широко, доколкото обхваща, освен чертите, мотивационната структура
и социалните нагласи на човека) със своите черти, потребности и нагласи има значение във всяка ситуация. Личността на пациента със сигурност трябва да е в рамките
на нормата – да не е психотична, да не е развила по-сериозни психични проблеми,
които биха попречили на пациента да поддържа контакт с реалността, за да не се дезинтегрира.
Но има един аспект, който не е свързан с разграничението норма-абнормност:
това е екзинстенциалният страх от смъртта. Той е много силен при някои хора,
поради което може да бъде свръхкомпенсиран по деструктивен начин – например,
ужасът да приемем, че може да си отидем от този свят (което е естествен изход в
един или друг момент от живота и нормален край на процеса на онтогенезата след
нашето раждане), може да доведе до панически атаки и поведения, които да бъдат неадекватни и опасни за самите нас. Приемането на възможен летален изход е просто
една възможност, просто шанс, а шансът е вероятност, която винаги съществува, независимо от всичко останало. Добре е да отчитаме подобна вероятност, но нагласата
ни да бъде такава, че да приемем ниски равнища на възможността за неблагоприятно
развитие.
6. Вярата.
Става въпрос за вярата в Бог. В тази област не се чувствам уверен в разсъжденията си, защото съм привърженик на знанието, постигнато с научни методи, а не
толкова на убежденията, които са формирани интуитивно и се базират на вярата. Но,
както една моя приятелка сподели, именно вярата в Бог и е помогнала да се справи с
тежкото си боледуване от Covid-19. Така че, нека оставим вратичка за тази Вяра.
Има, обаче, доста въпроси около функцията на религиозната преданост. Бог еднакво
към всички и винаги ли е справедлив? Дали ние заслужаваме неговата милост и помощ? Дали Covid-19 не е божие наказание? Възможно е вярата да се причисли към
социалните нагласи и така да стане аспект от компонента „личност“. Възможно е да
разглеждаме вярата в аспекта на позитивното мислене. При условие, че нямаме пълен
контрол върху събитията, може би наистина имаме нужда от вярата.
7. Социалната подкрепа(особено тази на значимите други).
По време на болничния престой много мои близки хора – роднини и приятели се
интересуваха за състоянието ми и звъняха често по телефона. Понякога не ми се говореше с всички, защото в ситуация на хоспитализация човек изпитва понякога болка
и неразположение, но фактът, че знаех за тяхната загриженост, беше достатъчно силен фактор за изцеление. Разбира се, тук не става дума за материална подкрепа, защо212
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то тя не беше нужна (с изключение на дребните неща и вещи от първа необходимост,
които най-близките ми носеха). Социалната подкрепа в случая е доказателството, че
ти си харесван и вероятно си добър човек. В такъв случай, логичният извод е, че
заслужаваш да ти се случват добри неща – например, един позитивен изход от лечението – това произтича от генерализираното убеждение за справедлив свят, което
се проецира в конкретния случай.
8. Обобщение или отново за био-психо-социалния подход.
В клиничната сфера – теория и практика, се счита, че най-авангардният подход за
психологично и психиатрично лечение на човека е био-психо-социалният подход,
който отчита всички фактори – биологични, психологични и социални, които влияят
в процеса на третиране на пациент (клиент) със соматични, психологични и психиатрични проблеми (Морисън, Бенет, 2013). Но тази „схема“ сякаш се разбира твърде
механично – ако са налице определени позитивни оценки по био, психо и социалните
фактори, свързани с пациента, тогава той има най-големи шансове за успешна терапия. Клиницистите, привърженици на този подход използват един прост аритметичен
алгоритъм с плюсове и минуси, за да оценят риска или вероятността от благоприятен
изход. След това те насочват усилията към преодоляване на минусите, като се стремят да се опират на плюсовете.
В това, което разбирам аз като системен подход, алгоритъмът на взаимодействието между всички посочени по-горе фактори е по-различен. Например, някои от
компонентите имат по-централно значение, по-голяма „тежест“. Централният компонент е Азът, защото той притежава функции, без които не може да се осъществи
взаимовръзката между останалите компоненти и, като цяло, не би могъл да протича
процесът на психична регулация. Тези функции са „рефлексия“ („самосъзнание“ или
„осъзнаване“), „осмисляне“ (придаване на смисъл), „воля“ и „защита“. Вероятно човек е единственото същество на нашата планета, което осъзнава своите усещания,
чувства, мисли и знания. Освен това, благодарение на паметта, той може да изгражда
концепция за себе си. Един пример за това как Азът се включва в регулацията на поведението в конкретната ситуация на боледуването ми от Covid-19 е за взаимодействието на Аза с компонента „тяло“. Тялото е в ситуация на сериозно изпитание, но
Азът разполага с данни от рефлексията върху състоянието на тялото, от една страна,
и знания за условията(не само медикаментозни; става дума за тези неща, които ние
можем да контролираме, така както са описани по-горе – движението, тренировките
за дишане и т.н.), които му пречат да „съдейства“ на процеса на лечение – от друга.
След това се включва функцията „воля“, която организира и насочва поведението в
положителна посока – човек прави онези неща за тялото си, които биха му помогнали. Може да посочим и пример с преминаването от несъзнателно и автономно дишане към дишането като съзнателен, волеви процес – благодарение на рефлексията и
волята Азът може да постигне много чрез техниките за дишане, които да ускорят
оздравителния процес. Осмислянето на времето, което си принуден да „похабиш“ в
лечение на инфекцията може да стане както в когнитивен план (когато намериш
рационално обяснение, което превръща загубеното време в нещо позитивно – прави
те по-силен в перспектива), така и като си запълваш това време с различни интелектуални дейности. По сходен начин може да се опишат взаимодействията на Аза и с
други компоненти. По-важното е, че когато взаимодействието между всички компоненти и Аза е оптимално, тогава се постига „синергия“ в психичната регулация. В
този случай е най-бърз периодът на изцеление. Това състояние е аналогично на това,
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което Михай Чиксентмихай нарича „поток“. „Поток“ е многозначно понятие, но
кратката му дефиниция, която дава Чиксентмихай е: „…състояние на оптималното
преживяване“. Това определение доближава състоянието „поток“ до идеята за синергия в системата на психичната регулация. „Потокът“, обаче, е повече интерпретиран
в контекста на позитивната психология, на концепцията за субективното благополучие, щастието, вътрешната мотивация и максималното разгръщане на вътрешния потенциал на човека. Все пак, една малка част от книгата за „потока“ на Чиксентмихай
е посветена на трудните моменти и справяне с трагедиите и стреса. Ето какво казва
авторът: „Сред всички добродетели, които можем да усвоим, никоя не е по-полезна
и по-решаваща за оцеляването, а освен това по-допринасяща за качеството на живота ни от способността да се трансформират злополучията в носещи наслада
предизвикателства…онези, които умеят да трансформират безнадеждна ситуация в нова, контролируема потокова активност, са способни да извличат наслада и
сила от изпитанията“ (Чиксентмихай, 2016, стр.261-264).
Разбира се, съществуват взаимовръзки и взаимодействия между различните компоненти – логиката е в механизмите на функциониране на компонентите. Например,
как тялото може да си взаимодейства с личността? Факт е, че с възрастта настъпват
дегенеративни промени в мозъчните клетки и структури, които могат да доведат сами по себе си до психични и поведенчески проблеми, до личностна промяна. В този
случай, Азът не може да осъществява пълноценно функциите си, а самият той може
да се разпадне(алцхаймер, деменция). В друг случай тялото може да влияе върху
самооценката (която е компонент от Аза) на юношата и при съчетание с други компоненти (личност, липсата на социална подкрепа, деформирано знание) може да резултира върху малоценностни преживявания, дори сериозни психиатрични проблеми
(анорексия). Взаимодействието между психичните компоненти може да има различен
ефект – позитивен или негативен, взаимовръзките могат да имат различна валентност. Пример може да се даде и с взаимодействието между личността и Аза при депресията. Промяната в личността при това разстройство води до това, че Азът е
„смачкан“ и лишен от своите ресурси и основни функции на обективна рефлексия,
защита и волево поведение. Затова е трудно човек сам да се „измъкне“ от подобно
състояние и има нужда от психологическа (понякога и психиатрична) помощ.
Връзките между компонентите на системата за психична регулация са многозначни и
те не биха могли да се опишат в рамките на една статия. По-важно е да се разглежда
психичното като системно свойство, което има своите специфични ситуативни проекции. Разбира се, възможно е да се създадат алгоритми за взаимодействието между
компонентите на психичната регулация на поведението в различните аспекти на човешката жизнедейност, при различни събития – тежки изпитания или моменти на успехи и постижения.
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ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКАТА
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Бургаски свободен университет

DIGITAL TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SAFETY
Kamen Seymenliyski
Burgas Free University
Abstract: Until a few years ago, the implementation of electrical safety measures relied
mainly on the human factor. With the development of technologies and especially with the
introduction of modern computer and software systems in the power industry, part of the
functions of control, management and signaling for safe operation were taken over by the
so-called Information Control Complexes, as part of the Automated Dispatching Systems.
This article analyzes the impact of these trends on the structure of the electricity system
and, in particular, on the safety management of its operation.
Key words: power, digital technologies, electricity, tehnical safety, electrical safety energy
sources, future, tendencies, development.
Резюме:
До преди няколко години, за изпълнение на мерките за електробезопасност се разчиташе предимно на човешкия фактор. С развитие на технологиите и особенно с
навлизането на съвременните компютърни и софтуерни системи в електроенергетиката, част от функциите по контрол, управление и сигнализация за безопасна
работа се поеха от така наречените Информационно управляващи комплекси, като
част от Автоматизираните системи за диспечерско управление.
Настоящата статия анализира отражението на тези тенденции върху структурата на електроенергийната система и най-вече върху управлението на безопасността при нейното функциониране.
Въведение:
В една централизирана електроенергийна система, във вида, в който е позната
днес, енергията се произвежда централно и се доставя еднопосочно към потребителите. За да се намалят транспортните загуби преносът на електроенергията се извършва
през множество нива на напрежение.
По-високото ниво на напрежение означава по-ефективно транспортиране на електроенергията чрез намаляване на тока и загубите. Високите нива на напрежение
изискват по-специализирано оборудване (например специални трансформатори) и
следователно, то може да не е подходящо за локално приложение, например в градски условия.
Най-често използвана класификация на мрежите за пренос и разпределение на
електроенергия е следната: мрежи за свръхвисоко напрежение (СВН); мрежи за високо напрежение (ВН); мрежи за средно (СрН) и за ниско напрежение (НН).
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Мрежата за високо напрежение се използва предимно за транспортиране на електроенергия на дълги разстояния. Към нея са свързани електроцентралите, заедно с
големи промишлени потребители от типа, например, на металургични заводи, нефтопреработвателни и химически производства.
След това, с помощта на трансформатор, електрическата енергия се понижава, за
да захранва големи предприятия и местната промишленост, свързани с мрежата за
средно напрежение (СрН). Малките предприятия и битовите потребители са свързани
към мрежата за ниско напрежение (НН).
Тези нива на пренос и разпределение на електрическата енергия изискват спазването на специални мерки за сигурност и безопасност на всички дейности свързани с
функционирането на системата. До преди няколко години, за управлението на тези
процеси се разчиташе преди всичко на човешкия фактор. С навлизане на дигиталните
технологии в енергетиката, дейностите свързани с така наречения Сейфти мениджмънт“ преминаха на качествено ново ниво.
I. Нормативни документи регламентиращи техническата безопасност в
енергетиката
Безопасната работа на всички съоръжения от системата, както и на самата система е гарантирана, чрез спазване на редица нормативни документи. Принципите на
безопасна и безаварийна работа са заложени в:
- „ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА“, Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г.;
- ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ В сила от 29.08.2004 г. Издаден от
министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Обн. ДВ. бр.34 от
27 Април 2004 г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от
22 Октомври 2013 г.
- НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически
централи и мрежи. Издадена от министъра на енергетиката и енергийните
ресурси, обн., ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г., в сила от 18.12.2004 г., изм. и доп.,
бр. 26 от 7.03.2008 г.
- НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии. Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила
от 15.01.2005 г., изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г.
- НАРЕДБА № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите.
- НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО. В сила от 07.03.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката Обн. ДВ. бр.26 от
7 Март 2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015 г.
- ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V В сила от 01.06.2005 г. Издаден от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и Министерство на труда и социалната политика. Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005 г.
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ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП
ДО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ. Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Обн. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013 г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017 г.
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА.
Приети с Решение по Протокол № 162 от 06.11.2013 г. Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари
2014 г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017 г.
ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ. Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Приложение към т. 1 на Решение № П-6 от 18 юни 2007 г., Обн. ДВ. бр.66 от
14 Август 2007 г. и др.

II. Нормативни документи регламентиращи използването на новите IT
технологии в електробезопасността
Основният нормативен докумен в които първоначално е регламентирано навлизането на дигиталните технологии в електроенергетиката е: - НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г.
за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Издадена от
министъра на енергетиката и енергийните ресурси, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и
бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г., изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г.
В глава двадесет и втора „Автоматизирана система за диспечерско управление
(АСДУ) на Електроенергийната система“, от „Наредба № 3 са описани мерките и
изискванията за предотвратяване на аварийни ситуации в електроенергийната система, чрез въвеждане на SCADA система:
Чл. 1046. Всеки обект от ЕЕС се проектира и изгражда в съответствие с изискванията за функционирането на „Автоматизирана система за диспечерско управление“
(АСДУ).
Чл. 1048. Към АСДУ се поставят изисквания за осигуряване на:
1. надеждна и икономична работа на ЕЕС;
2. повишаване ефективността на диспечерското управление при водене на режимите, ликвидиране на нарушения и аварии в ЕЕС;
3. поддържане качество на електрическата енергия съгласно стандарта и зададените обмени на енергия с други електроенергийни системи.
Чл. 1061. (1) Чрез телесигнализация се осигурява информация за:
1. състоянието на комутируемите съоръжения, определящи топологията на обекта;
2. задействалите релейни защити;
3. аварийните състояния;
4. състоянието на апаратурата от АСДУ.
Чл. 1067. (1) За преносното и разпределителните предприятия се проектират и
изграждат информационно управляващи комплекси (ИУК) за управление в реално
време на електрическите мрежи и генераторите, намиращи се на тяхна територия.
Чл. 1068. (1) Информационно управляващият комплекс се изгражда с компютърна система за наблюдение и управление на електроенергийната система в реално време.
(2) Информационно управляващите комплекси обхващат:
1. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – система за събиране, обработка, визуализация, архивиране и протоколиране на телеинформация и телеуправление на комутационни апарати в електроенергийни обекти;
2. AGC (Аutomatic Generation Control) – система за автоматично регулиране на
честотата и обменните мощности;
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3. PAS (Power Application Software) – система за режимни изчисления в реално
време, включваща потокоразпределение, оценка на състоянието, сигурност, оптимално потокоразпределение и др.;
4. система за енергийно планиране, включваща програми за хидротермална координация, оптимален работен състав на генериращите мощности и икономичен диспечинг;
5. система за диспечерски тренажор;
6. система за дълговременно архивиране на информацията.
(3) За функционалността на ИУК се изисква:
1. критичните функции по отношение на сигурност да включват като минимум
SCADA и AGC функциите;
2. некритичните функции да включват генериране на банката данни, генериране
на картини и протоколи, система за дългосрочно архивиране и диспечерски тренажор;
3. разполагаемостта на критичните функции да е най-малко 99,95% или общото
годишно отпадане за всички критични функции да е най-много 4 h и 23 min;
4. разполагаемостта на некритичните функции да е в рамките на 95%;
5. времето за реализация на информационно управляващата система на заявки на
оператора е до 1 sec, а времето на извикване на картина на дисплеите е без видимо
забавяне за оператора.
(4) Информационно управляващият комплекс на оператора на електроенергийната система се проектира и изгражда на база отворена архитектура, позволяваща да се
комуникира с информационно управляващите системи на диспечерските центрове на
съседните ЕЕС и разчетния център на UCTE (Union for the Coordination and Transport
of Energy).
(5) Информационно управляващите комплекси на операторите на разпределителните мрежи включват функционалност и интерфейси, съвместими с информационно
управляващия комплекс на централното и териториалните диспечерски управления
на оператора на електропреносната мрежа.
(6) Интерфейсите между ИУК се осъществяват на база на телемеханични и стандартни IEC протоколи.
III. Внедряване на дигиталните технологии в управление на безопасността.
Понастоящем SCADA системите и подсистемите се налагат приоритетно при управление на безопасността в електроенергийните мрежи. SCADA системите се използват във всички сфери на енергийната система започвайки от производството,
разпределението, разпространението и до консумацията на електрическа енергия
[1, 2, 7].
Функциите SCADA в енергийната система могат да бъдат класифицирани като
основни и разширени функции за приложение. Основните SCADA функции включват събиране на данни, дистанционно управление, човек-машина интерфейс, анализ
на исторически данни и писане на отчети, които са общи за системите за производство, пренос и разпределение. Събирането на данни е функцията, чрез която всички видове данни – аналогови, цифрови и импулсни – се „събират“ от енергийната система
чрез използване на сензори, преобразуватели и информация за състоянието на системата придобити от терен [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
Друга основна функция на SCADA системата пряко касаеща безопасността е
дизтанционното управление на съоръженията. Дистанционното управление включва
управление на всички необходими променливи от оператор от контролната зала. В
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енергийните системи управлението е предимно на превключване позицията на разеденители и прекъсвачи; следователно преобладаващи в SCADA в енергийната система са цифровите контролни изходни точки (сигнали), като позиции на прекъсвача и
разеденителя и позиции за включване и изключване на апаратурата.
Анализът на историческите данни „събрани“ в SCADA системата също е важна
функция за контрол на безопасността, при нея, след възникване на дадено събитие в
енергийната система анализът се извършва с помощта на наличните данни след събитието. Пример за това е прекъсването на енергийната система поради някаква причина, като след анализ на данните получени от системата SCADA, могат да предоставят
яснота за причините, последователността на събитията по време на прекъсването, неизправноста на което и да е устройство в системата и предприетите действия от оператора. Това може да бъде мощен инструмент за бъдещото планиране и е широко използван от персонала в енергетиката. В енергийната система от SCADA се изисква да
се генерират и редица отчети, касаещи безопасната и безаварийна работа на съоръженията. На фиг. 1 са представени основните функции на SCADA в енергетиката.

SCADA (supervisory
control and data
acquisition)

Substation
Automation
(SA)

SCADA / AGC

Distribution Automation
(DA) – автоматизация
на разпределението

(Автоматичен контрол
на генерирането)

Distribution Management
System (DMS) ‐ система
за управление
на разпределението

SCADA / EMS
(Системи за енергиен
мениджмънт)

Фиг. 1 . Основни функции на SCADA
Следващото, по-високо ниво на приложение на дигиталните технологии в техническата безопасност са така наречените интелигентни електрически мрежи [3, 4, 5].
Интелигентните електрически мрежи или Smart grid са съвременна концепция за
автоматизиран контрол на системите и електрическата енергия както от страна на
доставчика, така и от страна на потребителя на електрическа енергия [6, 7, 8, 16, 17].
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Основните цели на смарт-мрежите са да се осигури най-качественото и безопасно
електрозахранване на потребителите. Крайната цел за изграждане на една интелигентна мрежа е да се модернизират и автоматизират съществуващите електрически
мрежи [18, 19, 20, 21].
Smart grid използва иновативни продукти и услуги заедно с интелигентни технологии за наблюдение, контрол и комуникация с цел:
- Улесняване на свързването и работата на генератори от всички размери и технологии;
- Създаване на възможност и потребителите да играят важна роля в оптимизирането на работата на системата;
- Предоставяне на потребителите по-голяма информация и възможности за начина, по който използват доставките си;
- Значително намаляване на въздействието върху околната среда на цялата
система за електроснабдяване;
- Поддържане или дори подобряване на съществуващите високи нива на надеждност и безопасност на системата, качество и сигурност на доставките;
- Ефективно поддържане и подобряване на нивото на безопасност.
Крайната цел за изграждане на една интелигентна мрежа е да се модернизират и
автоматизират съществуващите електрически мрежи.
Изискванията към смарт-мрежите включват: надеждност; гъвкавост в мрежовата
топология; ефективност; настройка на товара – балансиране на натоварването; максимално оптимизиране на процесите; безопасна работа на съоръженията и др.
Необходимо е още да има:
- Съвместимост с всички операционни системи;
- Многоезичен интерфейс – включително и на български език;
- Следене на параметрите от всяка точка на света посредством Интернет;
- Вход чрез потребителско име и парола с различни нива на достъп до системата;
- Възможност за изготвяне на документи: за фактуриране и протоколи за консумирана енергия;
- Възможност за следене на данните от уредите в реално време;
- Пълно графично и таблично представяне на измерените данни;
- Експортиране на данните в стандартен файл;
- Показания за качеството на енергията: отчет, съгласно EN 50160.
Ефективността, която може Smart Grid да предостави на една електроенергийна
система означава, че подстанцията трябва да получи по-значителна роля в „интелигентността“ на мрежите.
Системата за автоматизация на подстанцията може да бъде разглеждана като
децентрализиран център за управление, който дава възможност на мрежата да бъде
по-ефикасна и по-надеждна. Автоматизацията на подстанциите може да доведе до
оперативна съвместимост, разпределен интелект, интегрирани комуникации и системи за повишена работоспособност и надеждност на оборудването, мрежата и доставянето на електроенергия.
В системата на Електроенергийния системен оператор се изграждат и така наречените „Опорни пунктове“, които ще служат като координационни центрове за управление на новоизгражданата система, към тях вече са присъединени първите подстанции, които ще работят без дежурен персонал.
Такива, например, са подстанциите „Връбница“, „Искър индустрия“, „Елин Пелин“, „Перун“, присъединени към ОП „София юг“, „Плевен изток“, „Русаля“,
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„Дряново“, „Жеравица“, „Враца 1“, „Монтана“, присъединени към ОП „Плевен“,
„Албена“, „Бабово“, „Лудогорие“, „Силистра“, „Кубрат“, „Дръстър“, „Исперих“,
„Дулово“, „Балчик“, присъединени към ОП „Варна“, „Бургас – център“, „Бургас –
индустрия“, „Самара“, „Железник“, „Айтос“, „Рибари“, „Хелиос“, „Созопол“,
присъединени към ОП „Стара Загора“, „Капитан Петко“, „Пловдив 2“, „Веселчане“,
„Лаута“, „Филипово“, „Смолян“, „Христо Ботев“, „Димитър Канев“, „Хасково“,
„Ардино“, „Кърджали“, присъединени към ОП „Пловдив“и др.
През 2019 г. системи за дистанционно управление са изградени в 31 подстанции,
през 2020 г. – 52. Очаква се през 2021 г. да бъдат доизградени такива системи в още
27 подстанции, а в периода 2022 г. – 2028 г., ще бъдат автоматизирани още 34 разпределителни подстанции от ЕСО. Това означава, че повече от 50 % от основните
системни съоръжения ще бъдат подготвени да бъдат част от една съвременна интелигентна енергийна мрежа. Такива подстанции се изграждат и от операторите на електроразпределителните мрежи.
Изводи:
Прилагането на новите дигитални технологии в електропреносните и електроснабдителните системи ще даде възможност голяма част от технологичните процеси
да се извършват без прякото участие на дежурен персонал. Това ще намали риска от
електрозлополуки, дължащи се на грешни манипулации или дефекти по съоръженията. Първа стъпка в това отношение е изграждане на системата за оперативно управление на разпределителните подстанции без участие на ремонтен или оперативен персонал. Това ще намали многократно трудовия травматизъм и ще повиши значително
нивото на техническата безопасност при работа в енергийния сектор.
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СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ
Силвия Александрова Лецковска
Бургаски свободен университет

SOFTWARE PRODUCTS FOR DETERMINATION OF ENERGY
CHARACTERISTICS OF BUILDINGS
Silviya A. Letskovska
Burgas Free University
Abstract: This report examines the main stages of energy audits of existing and new
buildings. Emphasis is placed on the various software products applicable to determine the
energy performance of buildings, their capabilities and use in different countries.
Keywords: buildings, energy audits, software products.
Въведение
Понятието „Енергийна ефективност на сгради“ включва методите и средствата
за установяване на баланса между разхода на енергия и комфорта на обитателите,
съобразно особеностите на дадена строителната конструкция, на достъпните технически средства и режима на използване на сградите. Сградите играят важна роля в
енергийната ефективност – те са потребители на 40% от консумираната енергия, от
които 75% за отопление и охлаждане и 25% за топла вода, осветление и за електрическите уреди.
Целта на обследването за енергийна ефективност на сгради е да се дадат насоки
за намаляване на потреблението на енергия при запазване на нормативния комфорт
на обитателите. Едновременно с това следва да се направи финансова оценка на техническите средства, необходими за провеждане на обследването. На практика, обследването за енергийна ефективност следва да се разглежда като оптимизационна
задача, решаването на която минава през няколко етапа.
Първи етап
Това е подготвителният етап, който включва т.н. идентификация на сградата –
събирането на данни за:
 Геометричните ù параметри, включително ограждащите елементи и конструкции (стени, остъкляване, покривна конструкция, фундамент и др.);
 Географската ориентация на сградата;
 Разположението спрямо релефа на местността и спрямо други сгради;
 Оценката на техническото състояние и характеристиките на техническото
оборудване, на базата на което са изградени инсталациите за преобразуване,
пренос и разпределение на енергия.
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Най-съществената част от получената база с данни включва консумацията на
енергия за минали периоди. Тази информация би могла да се получи от фактурираното количество доставена енергия, ежемесечните записи за разхода на горива и др.
Подготвителният етап е изключително съществен, продължителността му трудно би
могла да бъде фиксирана. Наличието на проектна документация на сградата би могло
значително да съкрати сроковете за изпълнението му.
Втори етап
Този етап на обследването за енергийна ефективност включва съставяне на модела на сградата. На база на клаузите, залегнали в нормативната уредба, както и лицензираните методики и средства (софтуерни продукти), основен акцент се поставя върху съставянето на топлинния баланс на сградата. Това е баланса между входящите
(включително генерираните в сградата) и изходящи енергийни потоци. Топлинният
баланс има отношение основно към отоплението на сградата, в него се отчитат входящите и изходящи енергийни потоци.
Трети етап
Този етап се базира на анализ на модела на сградата с оценяване на показателите
за качество и сравняването им с нормативно зададени стойности или съставяне на
т.н. базова линия. Базовата линия представя енергийните показатели при проектни
стойности на режимните и топлотехническите характеристики на сградата.
Четвърти етап
Този етап включва синтезирането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Заключителен етап
Етапът включва изготвяне на доклад за отразяване на резултатите от обследването за енергийна ефективност и резюме на доклада от извършеното обследване; изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградата; представяне на доклада, резюмето и сертификата на собственика на сградата [1,11-12].
Добре е да се има предвид, че понятието повишаване на енергийната ефективност
е условно. Под повишаване на енергийната ефективност не следва да се разбира
единствено намаляване на финансовите разходи за енергия.
I. Софтуерни продукти за определяне на енергийните характеристики на
нови и съществуващи сгради
Системите за енергийно сертифициране на сградите в различните страни се основават на нормативната и законодателна рамка, взаимосвързани с финансови механизми за изграждане на нови или обновяване и реконструкция на съществуващи сгради.
Опитът в различни страни показва, че благодарение на предприетите стъпки за
подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор е възможно да се намалят разходите за енергия и да се намалят емисиите на парникови газове.
Ефективността на функционирането на определена система определя детайлността и баланса на елементите на тази рамка. Трябва да се отбележи, че основните законодателни документи и методологическата рамка в тази област са много динамични
и продължават да се усъвършенстват и до днес [13-19].
Системите от енергийни паспорти (енергийни сертификати) на сградите в различни страни се основават на показатели за енергийна ефективност на сгради, които се
получават в хода на обследване или изчислително моделиране на сградите при експлоатационни условия.
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Присвояването на клас на консумация на енергия (енергийна ефективност) на една сграда се извършва на база измерен или изчислен показател, в зависимост от неговата стойност или от големината на отклонението от базовата линия. Въз основа на
резултатите от енергийното сертифициране на сградата е присвоена определена маркировка. Разликите между системите от енергийни сертификати на сгради в различните страни се състоят в различен брой фактори, които се вземат предвид при оценка
на потреблението на енергия, размера на периода на оценка и видовете енергия.
Енергийните одити са изключително трудоемки, изискват голямо количество
ръчно събирани данни и анализ на потреблението на енергия. За да се извърши
всичко това обикновено трябва да се съберат и анализират сметки за предоставени
услуги поне за една година. Събирането, организирането, анализирането и докладването на всички тези данни ръчно е трудоемко, поради което разработените софтуерните предложения за енергиен одит получиха голяма популярност.
Компютъризираните системи за управление на енергията се използват отдавна.
През деветдесетте години на 20-ти век това бяха офлайн системи, базирани на системи за управление на енергийното управление (ECMS).
Последните развития в интернет технологиите също засегнаха областта на енергийния мениджмънт. Днешните системи за автоматизация на сградите (BAS) се справят с всички задачи, свързани с енергията и оборудването и предоставят оперативна
информация и интерфейси за управление на други системи на съоръжения, включително системи за управление на съоръжения [20-27].
Съвременният софтуер за анализ и одит на използване на енергия в облак може
да изпълнява симулации на сгради и програми за проектиране на оборудване. Софтуерът изисква въвеждане на метеорологични данни, експлоатационни времена и други
енергоемки параметри като броя и вида на осветителните тела и оборудване, ефективността на различни устройства и т.н., степента на изолация, размерите на прозорците и т.н. След това се симулира година на експлоатация на сградата (или какъвто и
да е избран времеви цикъл) и се определят енергийните разходи и сметките за
енергия. След създаването на симулационен модел се предлагат различни подобрения на ефективността на изолацията на сградата. В комбинация с функциите за финансов анализ това спомага да се изберат най-рентабилните възможности за енергоспестяване (ЕКО) [28-30].
1.1. Софтуер за енергиен одит ASHRAE
ASHRAE (ниво 1 и ниво 2) се състои от 3 компонента: EMAT Field Auditor –
инструмент за събиране на данни за одит. Приложим е за жилищни и търговски
одити, облачно базиран; EMAT Light – за проекти pd filej.ekre (2019 г.); EMAT
Analyzer – за генериране на отчети, анализ на данни, мерки за запазване на енергията
(ECM) [2, 11].
1.2. Еnergy Analysis Software
Този софтуер, непретенциозно наречен софтуер за енергиен анализ, се състои от
четири независими модула, продавани отделно.
 Модул за одит – показва моделите на потребление на енергия. Целта на този
модул е да идентифицира аномалиите, да анализира сметките за комунални
услуги, потреблението, активите и енергията;
 Модул за моделиране – създава енергийни модели за управление на енергията и контрол на потреблението на енергия;
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Модул за сравнителен анализ – инструмент за сравняване на различни помощни програми и определяне на приоритетите един пред друг. Изчислява
на индекса на ефективност;
Модул за бюджетиране – инструмент за създаване и сравняване на различни
бюджети за всеки вид енергиен източник. Създават се различни сценарии, за
да се подпомогне разработването на планове за енергийна ефективност.

1.3. Weatherization Assistant
Софтуерът може да се персонализира по отношение на събирането, отчитането и
обмена на данни. Това е инструмент за енергиен одит (NEAT) за еднофамилни къщи,
за енергиен одит за дом, инструмент за енергийни одити (MulTEA) за многофамилни
сгради, за одит на здравето и безопасността при еднофамилни домове [5].
С него се идентифицират икономически ефективни мерки за енергоспестяване
(ECM) за дом или сграда, като се вземат предвид метеорологичните условия. местните разходи за модернизация, разходи за гориво и специфични строителни детайли.
Инструментът за одит на здравето и безопасността е насочен към ситуациите, в които
жилищна единица е обезопасена или се подлага на модернизация или реконструкция
с цел енергийна ефективност.
1.4. Simuwatt ® Energy Auditor
Това е облачен софтуер за таблети и настолни компютри, осигуряващ висококачествени енергийни одити за сгради. Софтуерът е разработка на Simuwatt (Фиг. 1).
Предложената гъвкава платформа и мащабируемо приложение, позволяват одит на
сгради в различни сектори и запазване на данни за повторна употреба [4].

Фиг. 1.
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1.5. ENSI EAB
Използва се за изчисляване на енергийните характеристики на сградите при енергийни одити и за изготвяне на енергийни сертификати за сгради. Може да се прилага
за нови и съществуващи жилищни и нежилищни сгради.
Инструментът е в съответствие със стандартите на ЕС и използва алгоритмите и
референтните стандарти на EN ISO 13790. Изчислението се извършва с помощта на
технически (напр. U-стойности), специфични за потребителя (напр. График за заетост) и климатични данни. Лесното моделиране е възможно чрез предоставяне на
предварително определени данни за типични жилищни и нежилищни сгради, включително нормативни или стандартни стойности. Повечето входни параметри са предварително зададени и могат да бъдат коригирани според условията на строителството. Параметрите на сградата могат да бъдат въведени за текущата сграда и за санирана сграда [3].
Резултатите се представят като крайни енергийни нужди и използване (отопление, вентилация, БГВ и др.) и като топлинни загуби за отделни компоненти на сградите. Програмата изчислява енергийните нужди за сградата със стандартизирани параметри, с действителни параметри и след прилагане на мерки за енергоспестяване.
Освен това се изчислява „изходно“ потребление на енергия, което отчита основните
нужди от комфорт като минимална вътрешна температура, нива на вентилация и т.н.,
ако те в момента не са изпълнени.
EAB софтуер е удобен инструмент за изчисляване на енергийните характеристики на сградите; съобразен за енергиен одит на нови и съществуващи сгради и за енергийна сертификация на сгради; съгласуван с нормите и стандартите на ЕС и
Директива 2010/31/ЕО, алгоритъмът на EN ISO 13790: 2008 и референтни стандарти.
Изчисленията са бързи и отразяват връзката между параметрите. Резултатите са
представени като коефициенти на топлопреминаване, енергийна нужда, потребление
на енергия, спестена енергия. Генерира се EP индикатори (kWh/m²) за използване при
енергийно сертифициране. В момента са налични климатични данни за избрани метеорологични станции в 24 държави.
Норвегия се занимава с въпросите на енергийната ефективност в сградите от години и има разработени методи и средства за осигуряване на висока ефективност на
процедурите за енергийно обследване. Това включва и т.нар. „Метод на ключовите
стойности“, създаден от норвежката фирма ENSI (Energy Saving International AS).
Норвежкият метод на ключовите стойности е признат за полезен в редица страни от
Централна и Източна Европа, където е пригоден към националните стандарти.
Разработен е и български вариант на програмния продукт ENSI „Финансови
изчисления“. Програмният продукт се използва за изчисляване на рентабилността на
мерките за повишаване на енергийната ефективност и мерките за реконструкция чрез
използване на стандартни икономически критерии.
При разработването на ключовите стойности за дадена страна трябва да бъдат определени няколко комплекса от национални справочни стойности – еталони, за всеки
отделен тип сгради (административни сгради, училища, болници, жилищни сгради и
др.). Освен това, за създаване на ключови стойности за различните климатични зони
са необходими и местни климатични данни.
След първоначалната версия, разработена през периода 2002–2005 г. български
екип разработи методика за моделиране и симулиране на сгради, която съответства
на изискванията на европейските директиви. В българската версия на софтуера е заложен уникален алгоритъм за топлотехнически пресмятания.
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1.6. ECMK Rd.SAP 9.94
Софтуерният продукт се прилага при енергийното оценяване на вече построени
жилищни сгради във Великобритания. Акредитиран енергиен оценител посещава
сградата, за да събере данните, необходими за оценка на енергийните характеристики, и генерира сертификат за енергийни характеристики (EPC), използвайки одобрен
от правителството софтуер. Оценката се основава на конструкцията и вида на жилището и съответните особености – отоплителни системи, изолация или двоен стъклопакет и др.
Всяка оценка за енергийна ефективност се основава на характеристиките на самата сграда (плата) и нейните услуги (като отопление, вентилация и осветление). Този тип рейтинг е известен като рейтинг на актив. Оценката на активите ще отразява
възрастта и състоянието на сградата. EPC включва препоръки за подпомагане на собствениците и обитателите да подобрят енергийната ефективност на сградата. Софтуерът предоставя сертификати за енергийни характеристики (EPC) и SAP рейтинги за
жилищни сгради в цяла Великобритания [6].
Новата версия 9.94 на RdSAP е пусната официално от Министерството на жилищата, общностите и местното самоуправление (MHCLG) на 22 септември 2019 г. за
незабавна употреба. RdSAP е само за оценка на съществуващи жилища. Когато EPC
се изисква за ново жилище съгласно строителните разпоредби, той трябва да бъде
SAP EPC. Всяко ново жилище, включително жилища, създадени от промяна на предназначението, трябва да бъдат оценени с помощта на SAP.

Фиг. 2.
RdSAP (Reduced Data Standard Assessment) означава съкратена процедура за
оценка на данните и е разработена от правителството за използване при оценка на
съществуващи жилища. Изчисляват се U-стойности, това е степента на топлинните
загуби през прозорците, стените, подовете и покрива на жилище. Софтуерът приема
U-стойности за различни конструкции въз основа на строителните техники и материали. EPC е проектиран да предоставя полезна информация, обикновено е с дължи228
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на четири страници и включва: клас на енергийна ефективност между A и G; очакваните средни разходи за енергия и спестявания за период от три години; трите найдобри препоръки за имота, тяхната типична цена и спестяванията, които биха предоставили; кратка информация за зелена сделка; обобщена характеристика на сградата
с данни за елементите, включително детайли за конструкцията и изолацията, отоплителната система и системата за топла вода; пълен списък на рентабилни препоръки за
жилището, тяхната индикативна цена, типични спестявания и дали те могат да бъдат
финансирани изцяло или частично чрез Зелената сделка; списък на възможните „алтернативи“ – мерки за подобряване на енергийната ефективност на жилището, които
не са свързани с разходи или икономии; оценка на въздействието върху околната
среда – това е рейтинг на емисиите на въглерод в жилището и е подобен рейтинг от A
до G като рейтинг на енергийна ефективност – Фиг. 2.
1.7. Portfolio Manager
За определяне на индикатора за енергийна ефективност на сградите в Съединените щати се приема специфичното потребление на първична енергия, kWh/m2 на година. Енергийното сертифициране и етикетирането на сградите в Съединените щати се
извършват в рамките на няколко вида системи за енергийни рейтинги. Най-използваните от тях са RESNET, Energystar [7].
Системите за енергийно сертифициране в Съединените щати използват софтуер
за опростяване на процеса на моделиране при получаване на изчислените стойности
и за обработка на измерените данни за получаване на действителните нормализирани
стойности. Например в националния регистър на акредитирания софтуер на системата RESNET има пет софтуерни продукта. За да се популяризират системите за енергийно сертифициране на сградите в САЩ се използва като техническа основа –
интерактивен инструмент за управление на енергията – софтуер Portfolio Manager.
Софтуерът Portfolio Manager е проектиран ENERGY STAR. Този онлайн инструмент
позволява да се измерва и проследява консумацията на енергия и вода в сградите, да
се задават инвестиционни приоритети и да се проследяват подобренията във времето.
За разлика от „референтната сграда“ на RESNET, Portfolio Manager използва проучването на потреблението на енергия в търговски сгради (CBECS), за да оцени сградите
по-подробно.
1.8. RETScreen expert
RETScreen expert е версия на канадски безплатен софтуер. Това е софтуерна система, която може да се използва за анализ на осъществимост на даден проект, като
енергийна ефективност, възобновяема енергия и комбинирано производство, както и
текущ анализ на енергийните характеристики. Този софтуер изисква входни параметри на проекта като данни за показатели, разходи, съоръжения, продукти, архетипове
и финанси, за да се създаде база данни. Също така RETScreen е свързан със сателитните метеорологични данни на НАСА, които са конфигурирани с всяко местоположение на проекта. Една от основните дейности на този софтуер е оценката на финансовия риск и проследяването на ефективността на жизнения цикъл на проекта. Изходните данни на този софтуер също осигуряват директни спестявания на потребителите
и намаляване на емисиите на парникови газове [8].
1.9. iSBEM
iSBEM, интерфейсът на SBEM, е безплатен софтуер, проектиран с цел да дава надеждни оценки за небитови сгради. Опростеният енергиен модел на сградата (SBEM)
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е софтуер за предоставяне на анализи на потреблението на енергия в сграда. Той изчислява месечната консумация на енергия и емисиите на CO2, когато изисква геометрия на сградата, конструкция, използване на HVAC и осветително оборудване като
входни данни. Този софтуер заедно със сертификата за енергийна ефективност предоставя списък с препоръки, свързани с най-големите загуби в сградата [9].
1.10. Termolog software
Termolog software е софтуер за изчисляване на топлинни загуби, енергийни нужди и потребление на енергия на сгради. Този софтуер изчислява показателите за енергийна ефективност за зимна климатизация, производство на топла вода, лятна климатизация, вентилация, осветление и единичен транспорт, сгради с централизирано или
многоблоково отопление. Termolog software е модулен софтуер, при който всеки от
модулите може да се използва за определена цел или модулите могат да се комбинират заедно, за да се създаде интегриран пакет [10].
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СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА
ПОНИЖАВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ – BUCK –1-ВА ЧАСТ
Даниела Марева
Бургаски свободен университет

CONSIDERATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
PRACTICAL DESIGN OF A STEP-DOWN CONVERTER BUCK – PART 1
Daniela Mareva
Burgas Free University
Abstract: Понижаващите преобразуватели (buck преобразуватели) са изключително
популярни, а правилата и изчисленията на които се подчинява тяхното проектиране са трудни при прилагането им. Широкото им използване дава предизвикателства
към създателите на междинни захранвания, тъй като почти всички основни правила и изчисления са комплицирани и зависят от определени условия, с които трябва
да се съобразят в процеса на работа.
Keywords: buck, преобразуватели, проектиране.
Понижаващите преобразувателите (buck) са неразделна част от съвременната
електроника. Те могат да преобразуват източник на напрежение (обикновено от 8V
до 25 V) в по-ниско регулирано напрежение (обикновено 0,5V до 15V). Понижаващите преобразуватели предават малки пакети енергия с помощта на ключ (транзистор
или тиристор), диод, индуктор и кондензатори. Те са значително по-големи и пошумни от техните аналози с линейни регулатори, но в повечето случаи притежават
по-висока ефективност.
Въпреки че някои от изчисленията са предоставени в техническите спецификации на съответните интегрални схеми (наричани драйвери) IC давани от производителите, дори с тези изчисления не винаги се постигат желаните резултати.
Целта на тази статия е да предложи полезна информация, помагаща при проектиране на понижаващи преобразуватели (buck).
Производителите на драйвери за понижаващи преобразувателите (buck) често
предлагат типична приложна схема, за да помогнат на проектиращите бързо да създадат работещ прототип. Те посочват стойностите на използванте компоненти и номерата на интегралните схеми. Рядко се предоставя подробно описание за начина на
подбор на компонентите. Ако проектиращият използва точно предоставена схема и
някой критичен компонент остарее или е поставен по-евтин заместител, тогава обикновено няма метод за корекция на съпътстващите компоненти в схемата.
Топологията на понижаващ регулатор (buck) предполага работа на една фиксирана честота на превключване, широчинно-импулсна модулация (PWM) и работа в режим на непрекъснат ток (CCM). Обсъжданите принципи могат да бъдат приложени
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към други топологии, но уравненията не се прилагат директно за тях. Прави се подробен анализ за изчисляване на различните стойности на отделните компоненти.
Изискват се четири проектни параметъра:
- диапазон на входното напрежение;
- регулируемо изходно напрежение;
- максимален изходен ток;
- честота на превключване на преобразувателя.
На фиг. 1 са изброени тези параметри, заедно с илюстрация на схемата и основните компоненти, необходими за (buck) конвертор.

L

Uin

+

Cin

Q1

D1

+

Uout
Cout

Фиг. 1. Основна схема на понижаващ преобразувател
Определяне на всеки един от елементите
Избор на индуктор
При проектирането на понижаващ превключващ преобразувател най-критично е
изчисляването на стойността на индуктора. Приема се, че конверторът е в режим
CCM (индукторът не разрежда напълно цялата енергия по време на изключване).
При следващите уравнения за да се направят изчислнията се приема да се използва идеален ключ-транзистор (нулево съпротивление при включване, безкрайно съпротивление при изключване и нулево време на самото превключване) и идеален диод:
𝐿

.
.

.

(1)

.

Където: fSW е честотата на превключване на понижаващия преобразувател;
𝑘 е отношението индуктор – ток, изразено като проценти от IOUT
𝑘 = 0,3 представлява добър компромис между ефективност и преходна реакция
при натоварване. Увеличаването на константата 𝑘 позволява по-големи пулсации
във формата на тока на индуктора и ускорява реакцията на прехода при натоварване,
а намаляването на константата 𝑘 намаля пулсациите в тока на индуктора и забавя
реакцията на прехода при натоварване.
Фигура 2 изобразява преходна реакция и тока през индуктора за даден ток на натоварване, при стойности на константите 𝑘 , вариращи от 0,2 до 0,5.
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0,2

𝑘

0,5

Фиг. 2. Времедиаграми на преходна реакция и тока през индуктора за даден ток
0,2 и 𝑘
0,5
на натоварване при стойности на константите: 𝑘
Пиковият ток през индуктора определя необходимия за индуктора ток на насищане, който от своя страна определя размера на самия индуктор L. Насищането на сърцевината на индуктора, намалява ефективността на преобразувателя, като същевременно повишава температурите, както в самия индуктор, така и в MOSFET и диода.
Пиковият работен ток на индуктора може да се изчисли по формулата:
𝐼

𝐼

където: ∆𝐼

∆

𝑘 .𝐼

(2),
.
.

.

(3)

Избира се ток на насищане, който е достатъчно голям, за да се компенсират допуските на веригата и разликата между действителните и изчислените стойности на
компонентите. Приемлива граница е с 20% над изчислената стойност, като същевременно се ограничава физическият размер на индуктора.
Индукторите с този размер и подходящ токов обхват имат максимално съпротивление по постоянен ток (DCR) от 5 mΩ до 8 mΩ. За да се сведе до минимум загубата
на мощност, се избира индуктор с възможно най-ниския DCR. Въпреки че спецификациите от производителите се различават, винаги се използва максималната за DCR
в зависимост от целите на проектиране, а не типичната стойност. В спецификацията
на компонента е показана максималната стойност DCR, която е гарантирана и това е
най-тежкия случай на работа.
Колкото по-висока е честотата на превключване, толкова по-ниска е стойността
на индуктивността и по-малка е намотката, която може да бъде избрана. По-добре е
да се използва намотка с по-ниско съпротивление на постоянен ток (DCR), доколкото
е възможно, тъй като стойността на L намалява, пиковият ток (Ip) на бобината се увеличава и максималният изходен ток става максимален за определена стойност на L.
Когато стойността на L се увеличи, загубата в ключовия транзистор от пиков ток става по-малка и ефективността достига максимум за определена стойност на L. Колкото повече се увеличава стойността на L, загубата, причинена от съпротивлението на
постоянен ток (DCR) на бобината става голяма, което води до намаляване на ефективността.
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При избора на бобина един от най-важните параметри е номиналната допустима
стойност на тока. Ако този ток надвишава тази стойност, бобината ще излъчва топлина и това причинява магнитно насищане в нея, което от своя страна довежда до
значително намаляване на ефективността. Ако пиковият ток надвиши допустимата
стойност на тока, това би могло да причини повреда на самия драйвер – IC.
Таблица 1: Избор на стойност на индуктивността
Товар
малък
среден
голям

50kHz
330µH
220µH
100µH

100kHz
220µH
100µH
47µH

180kHz
100µH
47µH
22µH

300kHz
47µH
22µH
10µH

500kHz
22µH
10µH
6,8µH

Когато понижаващият преобразувател работи в непрекъснат режим, пиковият ток
(IL ) на бобината може да бъде изчислен с помощта на уравнението:
𝐼

.

.

(4)

.

Допустимата стойност на тока на бобината трябва да бъде повече от стойността
на пиковия ток. Уравнението може да бъде адаптирано към случая без загуба. На
практика стойността на пиковия ток е по-голяма от резултата на уравнението.
Избор на изходен кондензатор
Изходният кондензатор Сout е необходим, за да се сведе до минимум превишаването на напрежението и пулсациите, присъстващи на изхода на понижаващия преобразувател. Големите пулсации на напрежението са причинени от недостатъчния капацитет на изходния кондензатор, както и от високото еквивалентно последователно
съпротивление (ESR) в него. Максимално разрешеното превишаване на входното
напрежение и пулсаците в изходното напрежение обикновено се съобразяват в проектирането. Необходимо е да се включи изходен кондензатор Сout с достатъчно голям
капацитет и ниска стойност на ESR.
Проблемът с превишаването на регулираната стойност на изходното напрежение
се получава, когато изведнъж се премахне натоварването на изхода (празен ход) по
време на работа. Това изисква изходният кондензатор да е с достатъчно голяма стойност, за да попречи на съхранената енергия в индуктора да се прехвърли към изхода
и така да доведе до надвишаване на определеното максимално изходно напрежение.
Превишаването на изходното напрежение може да се изчисли, като се използва
следното уравнение:
∆

. .

∆𝑉

𝑈

(5)

след преобразуване уравнението (5) добива вида:
𝐶

.

∆

(6)

∆ о

където Cout – изходният капацитет
ΔUоut – превишаване на максималното изходно напрежение.
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Максималното превишаване на изходното напрежение се приема да е до 100 mV
и тази стойност се използва в уравнението. Добавянето на типичния толеранс на
стойността на кондензатора (20%) дава практическа стойност за изходния капацитет.
Избира се най-близката стандартна стойност. Изходното напрежение зависи предимно от стойността на изходния капацитет и се дава от:
𝑈

.

.

.

(7)

.

Еквивалентното последователно съпротивление (ESR ) на изходния кондензатор
определя пулсациите на изходното напрежение. Стойността може да бъде изчислена:
𝑈

𝐼

. 𝐸𝑆𝑅

∆𝐼 . 𝐸𝑆𝑅

(8)

Трябва да се има предвид, че изборът на кондензатор с много ниска стойност на
ESR може да доведе до нестабилност на преобразувателя по мощност.
Факторите, които влияят на стабилността, зависят от избраната интегрална схема
за драйвер IC. Необходимо е да се обърне специално внимание на разделите в спецификациите, свързани със стабилността на преобразувателя.
Добавянето на пулсации върху изходното напрежение 𝑈
, зависи от стойността на капацитета и ESR на изходния кондензатор на понижаващия преобразувател:
𝑈

.

.

.

∆𝐼 . 𝐸𝑆𝑅

.

(9)

след преобразуване на уравнение (9) се определя ESR по формулата:

𝐸𝑆𝑅

.

.

.

.

(10)

∆

Добре изчисленият понижаващ преобразувател обикновено постига пулсация на
изходното напрежение по-малка от 2% (10÷50 mV). За изходен капацитет 560 µF, от
уравнение 10 се получава 18,8 mΩ за максималния изчислен ESR. Затова се избира
кондензатор с ESR, който е по-нисък от 18,8 mΩ и капацитет, равен или по-голям от
560 µF. За да се постигне еквивалентна стойност на ESR, по-малка от 18,8 mΩ,
може да се свържат паралелно няколко кондензатора с ниско ESR.
На фиг. 3 е представено изходното напрежение с пулсации в зависимост от изходния капацитет и от ESR.

236

Пулсации на Uout[V]

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

0,5
0,4
0,3

300

0,2

400

0,1

600

0

800
0

0

0,025

0,05

CO[uF]

0,075

ESRCo[Ω]

Фиг. 3. Зависимост на пулсациите на изходното напрежение от еквивалентното
последователно съпротивление (ESR) на изходния кондензатор
Изборът на ESR на кондензатора доминира върху пулсациите на изходното напрежение при използване на танталови кондензатори.
Когато се използват алуминиеви електролитни кондензатори, стойността на товарния капацитет трябва да бъде два или три пъти по-висока от стойността, препоръчана в типичната схема на приложение, за да се избегне намаляване на капацитета
при ниска температура и повишаване на ESR.
Прекомерното напрежение на пулсации генерира топлина и съкращава живота на
IC. (Необходимо е пулсациите върху изходното напрежение да не надвишават
50 mV).
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СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА
ПОНИЖАВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ – BUCK - 2-РА ЧАСТ
Даниела Марева
Бургаски свободен университет

CONSIDERATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
PRACTICAL DESIGN OF A STEP-DOWN CONVERTER –
BUCK - PART 2
Daniela Mareva
Burgas Free University
Abstract: Понижаващите преобразуватели (buck преобразуватели) са изключително
популярни, а правилата и изчисленията на които се подчинява тяхното проектиране са трудни при прилагането им. Широкото им използване дава предизвикателства
към създателите на междинни захранвания, тъй като почти всички основни правила и изчисления са комплицирани и зависят от определени условия, с които трябва
да се съобразят в процеса на работа.
Keywords: buck, преобразуватели, проектиране.
От предходната статия следва проектирането на другите елементи на понижаващия BUCK преобразувател.
Избор на входен кондензатор
Входният кондензатор Cin е предназначен да премахне пулсациите в захранването
на понижаващите DC/DC преобразуватели, използващи IC-драйвер. Необходимо е Cin
да се свърже възможно най-близо до IC-драйвер, тъй като намалява влиянието на импеданса на входното захранване към самия интегрален драйвер.
Входният кондензатор Cin може да се избере с по-ниска стойност на ESR, независимо от типа на кондензаторите, за разлика от товарния кондензатор.
Номиналният ток на входния кондензатор Cin се определя от неговата стойност и
физически размер. Уравнението за изчисляване на средната стойност на големината
на тока на пулсации 𝐼рс
, които входният кондензатор трябва да потиска е:
𝐼рс

.

.

(11)

Фигура 4 показва тока на пулсации върху кондензатора (като кратен на изходния
ток) спрямо входното напрежение на понижаващия преобразувател (показано като
отношение на изходното напрежение към входното напрежение).
Когато UIN = 2UOUT (2UOUT / UIN = 0,5), което дава IOUTMAX /2 – се получава найлошият случай на напрежение с пулсации.
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Фиг. 4. Пулсиращ ток на входното напрежение върху кондензатора
Достига се най-лошия случай І/2 = 0,5, когато UIN = 2UOUT
Входният капацитет, необходим за понижаващ преобразувател, зависи от импеданса на входния източник на енергия. За обикновени захранвания обикновено е достатъчно стойността на кондензатора да бъде от 10 µF до 22 µF /на ампер изходен ток.
Като се имат предвид конструктивните параметри на понижаващ преобразувател
от фиг.1(от предходната статия), може да се изчисли тока на пулсации на входа.
За по-голям ток може да се започне с по-голяма стойност на общия входен капацитет и да се експериментира според следващите резултати.
Танталовите кондензатори са лош избор за входни кондензатори, защото „окъсяват“ входната верига. Керамичните или алуминиево-електролитните кондензатори са
предпочитани, защото нямат този режим за повреда.
Също така керамичните кондензатори са по-добрият избор, когато площта на печатната платка или височината на елемента са ограничени, но така входната верига
може да се самовъзбуди. Причинява се шум от физически вибрации на керамичния
кондензатор върху платката, в резултат на фероелектричните свойства на кондензатора и пиезо явленията, реагиращи на пулсациите на напрежението.
Полимерните кондензатори могат да облекчат този проблем.
Избор на диоди
Препоръчва се диод с малко напрежение в права посока (VF), тъй като предотвратява загубите, причинени от спада на напрежението и повишава ефективността.
В повишаващата верига, работното стартово напрежение също намалява. Напрежението в права посока (VF) трябва да бъде по-малко от 0,6V при пиковата стойност
на тока на бобината.
Капацитетът между изводите на диода трябва да е малък, защото ако е голям,
скоростта на превключване се забавя и пиковият шум, който се покачва от времето за
включване и изключване на диода, става голям. Когато скоростта на превключване се
забави, загубата при превключване се увеличава.
Необходимо е да се избере диод, който има малък обратен ток на утечка (IR). С
по-високия обратен ток на утечка намалява не само ефективността при малко натоварване, но също така се увеличава и пиковият шум. Обратният ток на утечка има
тенденция да бъде голям, както при високи температури, така и при диоди с голям
ток (при нисък VF).
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За повишаващи DC/DC преобразуватели, номиналният ток на диода трябва да бъде два или три пъти по-висок от пиковия ток през бобината, при минимална стойност
на входното напрежение, за което ще се използва.
За понижаващи DC/DC преобразуватели номиналният ток на диода трябва да бъде два или три пъти по-висок от пиковия ток на намотката на бобината, при максимална стойност на входното напрежение, за което ще се използва. При PFM контрол
трябва да се отбележи, че стойността на пиковия ток се увеличава.
Номиналното напрежение на диода трябва да бъде един и половина пъти повисоко от изходното напрежение за повишаващи DC/DC преобразуватели и един и
половина пъти по-високо от входното напрежение за понижаващи DC/DC преобразуватели.
На практика напрежението между клемите не трябва да надвишава номиналната
стойност на напрежението.
Разсейването на мощността е ограничаващият фактор при избор на диод. Средната мощност в най-лошия случай може да бъде изчислена:
𝑃

1

.𝐼

.𝑈

(12)

където: VD – спад на напрежението върху диода при даден изходен ток IOUTMAX.
(Типичните стойности са 0,7 V за силициев диод и 0,3V за диод на Шотки.)
Максималното обратно повтарящо напрежение на диода трябва да е по-голямо
от максималното входно напрежение (VRRM ≥ VINMAX).
Спецификацията на правия ток на диода трябва да надвишава максималния изходен ток (т.е. IFAV ≥ IOUTMAX).
Избор на MOSFET
Трябва да се определят следните параметри при избор на подходящ MOSFET:
 MOSFET с входен капацитет (Ciss) и изходен капацитет (Coss) по-малък от
1000 pF.
 MOSFET с бърза скорост на превключване. Ефективността нараства, когато
скоростта на превключване се увеличи.
Бърза скорост на превключване може да се постигне с:
- кратко време на забавяне при включване (td (включено));
- време на нарастване (tr);
- време на забавяне при изключване (td (изключено)) х ° С.
 MOSFET с напрежение на изключване гейт-сорс (Vgs (off)), много по-ниско
от входното напрежение. При стартиране на DC/DC преобразувателя в интегрално изпълнение, към захранващия извод на интегралната схема трябва да се
приложи напрежение, по-голямо от напрежението гейт-сорс (Vgs (off)).
 MOSFET със съпротивление при включване (Rds (on)) между дрейна и сорса
При мощните транзистори то трябва да е с малка стойност. Въпреки това,
MOSFETs с изключително ниско съпротивление при включване, обикновено
имат големи стойности на входния капацитет (Ciss) и изходния капацитет
(Coss). Прави се компромис между съпротивлението при включване, входния
капацитет и изходния капацитет.
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 За повишаващите DC/DC преобразуватели се избира MOSFET с номинален
ток, два или три пъти по-голям от пиковия ток. За понижаващите DC/DC преобразуватели стойността на номиналният ток е около два пъти по-голям от
изходния ток. Стойността му трябва да се умножи по коефициента на понижаване. Също така е необходимо да се наблюдава формата на тока и топлината на MOSFET преди избора, като се обърне внимание на стойността на пиковия ток, тъй като той става голям, особено при PFM контрол.
 Номиналното напрежение на входа на MOSFET интегралния драйвер, за повишаващи DC/DC преобразуватели, трябва да бъде един и половина пъти поголямо от изходното напрежение. Номиналното напрежение за понижаващи
DC/DC преобразуватели, трябва да бъде един и половина пъти по-голямо от
входното напрежение. Необходимо е, избраните драйвери да се проектират
така, че напрежението между изводите им да не надвишава номиналното напрежение на преобразувателя.
 Ако се предполага, че всички загуби във веригата при спадане на ефективността идват от транзистора, трябва да се съобрази мощността на разсейване
на MOSFET да е по-голяма от загубите. Когато изходното напрежение и изходният ток са с големи стойности, MOSFET трябва да има достатъчно презапасяване (за да осигури допълнително покритие), така се компенсира загубата
на електрическа мощност. Спадането на топлината на транзистора трябва да е
в рамките на работния температурен диапазон и ако е необходимо, да се коригира разсейването на тази топлина.
Повечето производители намират за скъпо интегрирането на голям MOSFET в
DC/DC контролера. Преобразувателите на мощност с вградени MOSFETs обикновено
определят максимални изходни токове не по-големи от 3A до 6A. За по-големи изходни токове се избира външно монтиран MOSFET.
Максималната температура в точката на свързване (TJmax) и максималната температура на околната среда (TAmax) за външния MOSFET трябва да бъдат съобразени:
- TJmax не трябва да надвишава температура от 115°C до 120°C;
- TAmax не трябва да надвишава 60°C.
Максималното допустимо повишаване на температурата за MOSFET може да изчисли от:
𝑇
𝑇
(13)
𝑇
От уравнение (13) следва изчисляване на максималното повишаване на температурата 𝜃 на MOSFET от 55°C.
, разсейвана в MOSFET, може да бъде изчислена от
Максималната мощност 𝑃
допустимото максимално повишаване на температурата на MOSFET:
𝑃

(14)

Типът на MOSFET модула и количеството мед, използвано в печатната платка,
влияят върху термичното съпротивление на прехода на MOSFET и зависят от температурата на околната среда (ΘJA). Когато ΘJA не е посочен в спецификацията на производителя, се избира стойност 62°C/W (за стандартен модул SO-8).
Не съществува обратна линейна връзка между стойността на ΘjA и количеството
мед, използвано в проектираното устройство.
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Ползата от намаляването на стойността на ΘJA бързо намалява за вериги, които
включват повече от 1KW/inch.
Използвайки стойността на ΘJA=62°C/W в уравнение (14) се получава максимално допустима разсеяна мощност в MOSFET.
Разсейването на мощността в MOSFET се причинява от съпротивлението на
транзистора (при включване) и загубите в него (при изключване).
Загубата в съпротивлението на транзистора може да се изчисли като разсеяна
мощност, превърнала се в топлина:
.

𝑃

.

(15)

Като общо правило, температурен коефициент от 0,5%/°C осигурява добро
максимално съпротивление при всяка температура.
По този начин съпротивлението при включване се изчислява като:
𝑅

1

0,005. 𝑇

25°𝐶

.𝑅

°

(16)

Ако се приеме, че загубата в съпротивлението е приблизително 60% от общите
загуби на MOSFET, може да се замени в уравнение (16) и да се получи уравнение
при 25 °C е:
(17). Максимално допустимото съпротивление при включване 𝑅
°

𝑅

.
°

.

.
,

.

%
°

(17)

Загубите при превключване представляват по-малка част от разсейването на
мощността на MOSFET, но те трябва да бъдат вземани предвид.
Изчисление на загубите при превключване се извършва със следния израз:
𝑅

.

.

.

(18)

където CRSS – капацитет на обратното прехвърляне на Q1;
IGATE – пиков ток от контролера, подаван на гейта на транзистор Q1.
Ако се приеме, че токът от драйвера е 1A и вътрешният капацитет за обратно
предаване е 300 pF (взет от спецификацията на MOSFET), то от уравнение (17) се получава максимален RDS (ON) 25 ° C ≈ 26,2 mΩ.
Преизчисляването и сумирането на загубите при съпротивление и загубите при
превключване дава нетната разсеяна мощност във W.
Използвайки тази стойност, може да се изчисли за MOSFET максималното повишаване на температурата от 101 ° C, което е в допустимия температурен диапазон.
Ефективност на понижаващ преобразувател
Минимизирането на загубите на енергия в целия преобразувател е желана цел за
всеки конструктор и освен това удължава живота на батерията и намалява разсейването на топлината.
За изчисляване на загубите на мощност във всяка секция на преобразувателя се
прилагат следните уравнения.
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Загуби на стойността на ESR на входния кондензатор:

𝑃

𝐼

. ESR

(19)

В уравненията (6), (9) и (12) са дадени загуби, дължащи се на диода, където е
включено MOSFET съпротивлението на прехода и също така комутационните загуби
в самия транзистор.


Загуби на стойността от RDC на индуктора L:

Р


𝐼

√2. ∆𝐼

. 𝐷𝐶𝑅

(20)

Загуби на стойността на ESR на изходния кондензатор Cout:

𝑃

√3. ∆𝐼

. 𝐸𝑆𝑅

(21)

В следващото уравнение са сумирани всички видове загуби на мощност в целия
преобразувател, като се отчита ефективността на преобразувателя:
ή

.

. 100% (22)

.

Ако се приеме, че загубите в медта 𝑃
𝐼 . 𝑅 са приблизително 0,75W, то ефективността на този преобразувател е 69,5%.
Замяната на силициев диод с Шотки диод, увеличава ефективността до 79,6%, а
подмяната на диода със синхронен токоизправител в MOSFET понижаващия преобразувател, допълнително увеличава ефективността до 85% при пълно натоварване.

Диод 63%

Мед 8%

Входен кондензатор
ESR 3%
Изходен
кондензатор ESR
7%
Индуктор Rdc
8%
MOSFET RON
6%
MOSFET
превключване
5%

Фиг. 5. Диаграма на загубите на мощност в преобразувателя
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Удвояването на теглото на медта до 58 грама или утрояването и до 85 грама, намалява загубата на мед и по този начин увеличава ефективността до приблизително
86% до 87%.
Внимателното разположение на компонентите в печатната платка е от решаващо
значение за постигане на ниски загуби при превключване и осигурява стабилна работа на понижаващия преобразувател.
Насоки за по-добра работа:
• Пътеките за голям ток да са къси, особено при заземяващите клеми.
• Да се минимизират дължините на кабелите за свързване към индуктора,
MOSFET и диод/синхронен MOSFET.
• Захранващите и товарните пътеки да са къси и широки. Тази практика е от
съществено значение за постигане на висока ефективност.
• Възлите на датчиците за напрежение и ток да са поставени далеч от възлите на превключващите елементи.
Проверка на производителността
Когато се проектира или модифицира веригата на управление на понижаващ регулатор (работи в CCM режим или използвайки PWM), може да се използват уравненията за изчисляване на стойностите за необходимите критични компоненти и характеристики.
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ЯВЛЕНИЕТО „COWORKING SPACES“ КАТО МОДЕЛ
ЗА РАБОТА НА СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА
И ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО1
гл. ас. д-р Виляна Русева
Бургаски свободен университет

THE PHENOMENON „COWORKING SPACES“ AS A MODEL
FOR THE WORK OF THE SHARED ECONOMY AND THEIR
ATTITUDE TOWARDS SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Vilyana Yankova Ruseva
Burgas Free University
Abstract: In the last decade of the 21st century, society has witnessed a revolution of
cooperation as important as the industrial revolution. Sharing needs and spaces are not
just terms of the future, but a product of the strong dynamics of technology development.
Choosing a workspace becomes an opportunity to share values, help each other and
collaborate between people from different professions and develop independent ideas,
which in turn increases the interest in research on the topic. In an effort to comply with the
rules of sustainability in business, more and more entrepreneurs are turning to social
activities or implementing social elements in an existing one. The global crises from the
economic, geopolitical, health and humanitarian aspects are increasingly determining the
focus of business models with a focus on sustainability, social character influenced by the
shared economy. For the purposes of this a research grant at the Free University of
Brussels was performed in the frames of the project „Economic Education in Bulgaria
2030“ financed by the OPNOIR. It is based also on results from the IRISI project of FNI.
Key words: shared economy, coworking spaces, social entrepreneurship, business model.
Въведение
Споделянето е явление, което съществува от самото човешко зараждане. Икономиката на споделяне е икономически принцип, който непрекъснато се развива. Найпросто казано, това е използването на технология за улесняване на обмена на достъп
до стоки или услуги между две или повече страни. Тя произлиза от схващането, че
взаимните страни могат да споделят стойност от недостатъчно използвано умение
или актив. Този обмен на стойност се осъществява чрез споделен пазар, съвместна
платформа или равнопоставено приложение.
1

Финансиран от Икономическото образование в България 2030“ , ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и резултати от проект „ИРИСИ“ по ФНИ.
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Икономика на споделянето и съвместното потребление са явления, породени в
условия на силна динамичност, непрестанни промени и висок технологичен възход.
Мъдростта, че ние сме това, което притежаваме, започва да губи смисъл, при наличието на появата на нови форми на притежание и удовлетворяване на потребности,
които не включват собственост.
Моделът за споделяне не е нова концепция – тъй като много селски общности
процъфтяват от същата идея чрез бартер. Въпреки това, благодарение на достъпността на интернет и мобилните технологии, управлението на транзакции на базата на
акции никога не е било по-лесно. Настоящата студия е в резултат на работата на автора по изследователския му грант в Свободния университет на Брюксел, финансирана по проект „Икономическото образование в България 2030“ по ОП „НОИР“. Тя се
базира и на резултати от проект „ИРИСИ“ по ФНИ.
1. Феноменът споделена икономика 21 в.
В капитализма икономиката на споделяне е социално-икономическа система, изградена около споделянето на ресурси. Той често включва начин за закупуване на
стоки и услуги, който се различава от традиционния бизнес модел на компании, наемащи служители за производство на продукти, които да се продават на потребителите. Той включва споделеното създаване, производство, разпространение, търговия и
потребление на стоки и услуги от различни хора и организации.
Тези системи приемат различни форми, като често използват информационните
технологии, за да овластят физически лица, корпорации, организации с нестопанска
цел и правителство с информация, която позволява разпространение, споделяне и
повторно използване на свръхкапацитет в стоки и услуги.
Има два основни типа инициативи за споделена икономика:
 С нестопанска цел, обикновено се основава на концепцията за библиотеки за
заемане на книги, в които стоките и услугите се предоставят безплатно (или
понякога за скромни абонаменти).
 Търговски, при който дадена компания предоставя услуга на клиентите с цел
печалба.
Въпреки че най-често се нарича икономика на споделянето, този термин е чадър,
който обхваща други икономически системи като[1]:
 Колаборативна икономика / съвместно потребление
 Партньорска икономика/ Peer to Peer
 Икономика на свободна практика / Freelancer
 Краудфандинг / краудсорсинг (Краудфъндингът е начин за набавяне на финансови средства, като много хора се подканват да осигурят малки суми.
Краудсорсингът комбинира усилията на множество хора, като всеки има своя
собствен принос в крайния резултат.)
 Коуъркинг / Cobranding
 Ко-брандиране е свързването на два или повече бранда с цел създаване на
нов, общ продукт. Заедно, отделните брандове могат по-лесно да постигнат
целите си. В същото време, освен връзката между отделните брандове, синхронизация трябва да има и между всеки един от тях и новия продукт.
Започваме да осъзнаваме, че сме свързани със свят, който споделяме, разменяме,
взимаме под наем, правим бартер или търговия с всичко. Разменяме колите си в
Turo[2], спортната си екипировка в Spinlister[7], офисите си в WeWork[8], даваме и
вземаме под наем апартаментите си от непознати в Airbnb[9]. Разменяме уроци за
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всичко, от правене на суши до кодиране в Skillshare[10] и дори разменяме домашните
си любимци в Rover[11].
Приветстваме прекрасния свят на сътрудничество на потреблението, което ни
позволява да свържем това, което искаме с това, което ни трябва по по-демократични
начини.
2. Въздействието на споделената икономика
Икономиката на споделяне има история на разрушаване на традиционните бизнес
сектори. Липсата на режийни и инвентар помага на фирмите, споделените бизнеси,
да работят слабо. Повишената ефективност позволява на тези марки да предават
стойност на своите клиенти и партньори по веригата на доставки. Традиционните индустрии са засегнати от икономиката на споделяне – и много традиционни марки ще
се борят, ако не се адаптират към променящия се пейзаж.
Положителни аспекти
Генерира парични потоци[12]
Икономиката на споделяне допринася за повишаване на благосъстоянието на
своите участници чрез създаване на нови транзакции, които се основават на ефективното използване на недостатъчно използвани активи, станало възможно чрез намаляване на транзакционните разходи с помощта на ИКТ технология.
Потребителите могат да се насладят на ниски цени, разнообразни възможности и
по-голямо удобство, докато доставчиците могат да печелят допълнителни доходи поради ниските бариери за навлизане. По-специално, тя може да има и дистрибутивна стойност, като предлага на домакинствата / лицата с ниски доходи възможности
да участват като доставчици. Междувременно платформите за споделяне печелят,
като получават брокерски такси за съответстващи потребители и доставчици.
Предприятията, участващи в икономиката на споделяне, също могат да очакват
промоционални и пазарни ефекти. В началната фаза на бизнеса на участниците се
предоставят възможности за популяризиране и тестване на нови стоки или бизнес
идеи, без да се правят значителни разходи. Тези предимства са силно очаквани в секторите на краудфандинг и споделяне на пространство и таланти, някои от които са
реализирани.
Освен това фактът, че действителното предоставяне и използване на услугите се
превръщат офлайн в повечето сектори на икономиката на споделяне, означава, че
транзакциите, базирани на регион, могат да помогнат за стимулиране на местните
икономики. Типични примери[13] са градовете Йосу(Южна Корея) и Сан Франциско
(САЩ), където е налична липсата на квартира за пътници. Когато обаче BnBHero
(Корея) и Airbnb (САЩ) започват да предлагат услуги за споделяне на настаняване,
двата града успяват да осигурят достатъчно място за настаняване на Световното изложение през 2012 г. и Super Bowl 50 през 2016 г., съответно.
Отрицателни аспекти
Един от най-очертаните проблеми по време на процеса на въвеждане на икономика на споделяне е конфликтът със съществуващите бизнес сектори. Тъй като транзакциите със споделена икономика заместват определени съществуващи транзакции,
предоставящи подобни услуги, това вероятно ще „изяде“ печалбите на действащия
бизнес. Извън тази заплаха съществуващите индустрии за настаняване и таксита са
категорично против услугите за настаняване и споделяне на автомобили. Направени
са няколко опита да се анализира количествено въздействието на споделянето на нас247
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таняване върху съществуващата хотелиерска индустрия, като се съсредоточи върху
известната услуга Airbnb[14]. Например, анализът на Lee and Kim’s (2016) на Корея
заключава, че има загуба от приблизително 0,16% в продажбите на стаи в хотелиерството за всеки 10% увеличение на предлагането на съоръжения за настаняване чрез
Airbnb.
В повечето случаи икономиката на споделяне включва транзакции с нестандартни услуги с нестандартни услуги между неуточнени лица, което означава, че има
няколко транзакционни риска. Преди всичко, поради високото ниво на асиметрия
на информацията, потребителите се затрудняват да определят нивото на качество на
услугата, докато доставчиците също имат трудности при познаването и наблюдението на потребителя.
Същност на Coworking дейността
Социално-икономическата и технологичната обстановка в световен мащаб – поражда необходимост за бизнеса да има достъп до
1) физически пространства (офис/инфраструктури/тип кaфетерия) както и
2) споделянето на активи като информация/ знание/ контакти.
Тези нужди генерират съвсем по естествен, еволюционен начин раждането на
споделени пространства за работа или т. нар. „Coworking Spaces“[15] (Коуъркинг
пространства), които се превръщат се в цели общества, напълно въплъщават идеята
за Споделена икономика „Coworking Spaces[16]“ (Коуъркинг пространства),
От демографска гледна точка тези процеси съвпадат и с смяната на работната сила с хора, родени между 1980г. и 1994 г.(Y), създава предпоставки за навлизането на
т.нар поколение на милениалите[17], поколение (Z)- 1995-2010, чиято ценностна система, в сравнение с предходните поколения се различава драстично. Погледнато през
призмата на тези икономическите субекти, глобалната картина, поражда чувството на
изолация и невъзможност за развитие на човешкия потенциал, което от своя страна
създава нужда от търсене на нови подходи за човешко взаимодействие и обмен на
знание, опит и ресурси. Много от тези хора изпитват нужда да избягат от утвърдените рамки на работа, с цел те да развиват своя потенциал. Работната обстановка се
оказва жизнено важна на всеки един субект. Хората започват да изпитват нужда от
това да избягат от стандартния работен стереотип на „всички да изглеждат еднакво и
да мислят еднакво“[17] и да търсят работни пространства, които да напомнят за домашния уют и комфорт и да настройват хората творчески. За тях на преден план излиза възможността да имаш работа, която да ти позволява да създаваш социални контакти, да изразяваш своята „креативност, да участваш в каузи, които намираш за важни; да разширяваш хоризонтите си; да придобиваш нови умения и най-вече да имаш
живот, богат на преживявания“.
Бизнес реализацията на тази вълна се изразява в купища професионалисти, които
започват работа на свободна практика, стартират свои компании, а мястото където те
развиват своите идеи, най-често са своите домове, малки кафенета или малки офис
пространства. Но това не е достатъчно. С течение на времето, този начин на работа
води до осъзнаването на липсата на „колаборативно“ или съвместно работене, изразяващо се в споделяне на ценности, сътрудничество и взаимопомощ между отделните
субекти.
По този начин пазарът вижда нуждата от пространства, които да се превърнат в
своеобразни екосистеми, балансирани като стил и функционалност и които да дават
възможност за взаимодействие между хората в тях.
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През 2005 година американския програмист Бред Нюберг, също осъзнава както
недостатъците на стандартните офис помещения, така и невъзможността работата от
вкъщи да е пълноценна. Нюберг създава една напълно нова концепция, породена
единствено и само от нуждата от нов тип офис организация, достъпна за всички и даваща възможност хора с различни професии взаимно да се обогатяват с идеи и да създават нещо ново и нестандартно. Неговото име „Coworking space“, няколко години
по-късно се превръща и в новият феномен на Икономика на споделянето.
В Българската език това движение носи буквалния превод „Коуъркинг пространства“, което се интерпретира като работно място за споделено ползване. Разбира се
интерпретацията на този термин не стига до тук. Зад коуъркинг движението се крие
цяла идеология, свързана не само със споделеното ползване на работно място, но и на
„колаборативно“ или съвместно работене, изразяващо се в споделяне на ценности,
сътрудничество и взаимопомощ между отделните субекти. Това е начин на работа, в
който заедно различни хора, с независими професии работят на едно място, за да създават стойност, докато извършват обмен на информация и споделят опит, чрез комуникация и сътрудничество и всичко това в рамките на техния собствен избор.
Според Грандини[18] Коуъркинг пространствата се определят като споделени
работни пространства, в които се помещават хора с различни знания и опит, найвече на свободна практика, работещи в различна степен на специализация в огромната област на индустрията на знанието. Спинузи[19] обяснява коуъркинг пространствата чрез присъствието на професионалисти на едно и също място. Капдевила[20]
подчертава споделянето на ресурси както и изграждането на общество от индивидуалности на едно и също място. Биланджидж и Фот[21] наблягат на тясната интеракция между потребителите, а Морисет[18] говори за климата в обществото, като
авторът подчертава важността на инфраструктурата на самите сгради, като място за
работа. Коуъркинг пространствата поддържат волатилен стартъп2 лайфстайл, сигурност за спонтанни идеи, стабилна мрежа от контакти, като целта му е да промотира
нови проекти и контакти.
3. Класификация на Коуъркинг пространствата
3.1. Според коуъркинг обитателите
В зараждането на коуъркинг общността, в тези специфични офис пространства
това главно са се помещавали фрийлансъри, дигитални номади, предприемачи и друг
тип хора, работещи на свободна практика
3.2. Професионален фокус на коуъркинг обитателите
Коуъркинг движението включва споделени офис пространства, които са отворени за всички професионални групи, от всеки един сектор и бизнес направление. От
друга страна съществуват и коуъркинг пространства, които са специализират в специфични професионални групи, индустриални сектори, технологии, бизнес модели
или социални цели. Пример може да се даде със:
Assembly: Коуъркинг пространство за жени. Този коуъркинг позволява достъп само на жени. Целта му е да подкрепи и подпомогне развитието на нежния пол
като предлага нужната инфраструктура за техния фокус на работа
Puzl – only tech companies: Puzl е коуъркинг пространство в София, което
приема само и единствено компании от технологичния бранш. Тяхната цел е да събе2

От англ. Startup- компания, която е в начален стадии на развитие.
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рат най-интересните технологични компании под един покрив и да създадат една IT
eкосистема, която расте органично.
Coliving – WeLive/ The Collective – Ко-ливинг пространствата като WeLive
и The Collective представят един тотално различен прочит на коуъркинг течението.
Споделеното живеене е изключително младо течение, което се фокусира върху затварянето на пълния цикъл на един работещ човек – от работното място до уютния дом.
Казано с други думи, това са коуъркинг пространства, които предлагат и квартири за
своите обитатели.
Българската неправителствена организация Move.bg извършва анализаторски
преглед на развитието на коуъркинг движението в България, където коуъркинг пространствата се класифицират като дигитални, културни, социални и експериментални.
Дигитални
Дигиталните коуъркинг пространства са едни от най-разпространените както в
България, така и в световен мащаб. Не се изключва причината за това явление да е и
динамичния и силно развиващ се дигитален и IT сектор. В подобен вид споделени
офис пространства се помещават главно технологични компании и дигитални номади, фрийлансъри и други хора, работещи на свободна практика, работещи в този
сектор.
Културни
Културните коуъркинг пространства са споделени офис помещения за изкуство
и култура. Специфичното при тях, че това, че там не се помещават класически компании с бизнес насоченост, а хора, които артистични насочености се въплъщават в работата си. Пример за хора, работещи в подобен тип офис пространства са дизайнери,
архитекти, журналисти, компании, които са предимно арт и др.
Експериментални
Това са стартъп инкубатори, бизнес акселератори, корпоративни акселератори и
инкубатори и Venture Capital Firms. Стартъп инкубаторите, наричани още Бизнес инкубатори целят „успешното развитие на предприемачески компании през годините на
формирането им, когато те са най-уязвими, помагайки им да оцелеят и да се развият,
посредством набор от ресурси и услуги за бизнес подпомагане, развити или управлявани от мениджмънта на инкубатора и предоставени както вътре в инкубатора и предоставени както вътре в инкубатора, така и сред мрежата от контакти.“ [23]
Социалните коуъркинг пространства
Този тип споделени офис пространства се цели осъществяването на връзка между
различни хора, обменящи неикономически или частично икономически решения.
Анализирайки коуъркинг пространствата, попадащи в това направление, може да се
обобщи, че това са споделени офис пространства, които целят да колаборация и сътрудничество между активни хора и организации. Социалните коуъркинг пространства са „дом на разнообразни неправителствени организации“[24], социални иноватори и бизнеси със социална насоченост.
3.3. Според дизайна на коуъркинг пространството
Дизайнът е важен елемент в изграждането на едно коуъркинг пространство, поради причината, че той играе важна роля в привличането на нови членове. Коуъркинг
пространството трябва да създава чувство на удобство и единство в дизайна си. Да
спомага интеракциите и комуникацията между членовете. Коуъркинг пространства250
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та, които притежават Open space3 зона са идеални, защото са направени с идеята за
обществото. Имайки подобна инфраструктура и дизайн на офиса хората могат лесно
да си комуникират, нещо което не може да се постигне в работата от вкъщи. Материалите използвани в дизайна също могат да промотират гореспоменатите активности. Правилната им употреба създава така търсения уют. Например слабата светлина
и лъскави материали не създават нужните условия за работа, по начина по който го
прави дървото например – един от най-популярните материали използвани в коуъркинг пространствата[25]. От друга страна доста често в коуъркинг пространствата се
интегрират лаундж зони, кафенета/ барове в подобен тип пространства – да се предразположат членовете да си комуникират и работят помежду си. В други пространства пък, се залага на други зони които да вършат тази дейност. По креативните
коуъркинг пространства разполагат с лаборатории, шивашки ателиета, зони с 3Д
принтери и т.н. По този начин коуъркинг пространствата привличат професионалисти, за които подобен тип допълнителни услуги са им от помощ и не биха могли да се
възползват от тях ако работят в самостоятелни офис пространства.
3.4. Според типа на офис помещенията, които коуъркинг пространствата
предлагат
Както в България, така и в световен мащаб, коуъркинг пространствата, разполагат с разнообразни варианти за организация на работните пространства, с цел максимално удовлетворяване на нуждите на своите клиенти. Най-често, коуъркинг пространствата предлагат:
Нефиксирани бюра – Те представляват офис бюра, които имат нефиксиран характер и са разположение в Open Space частта, където може да се заеме всяко едно свободно работно място. Тази разновидност на офис пространства са подходящи за
Фрийлансъри/Дистанционно работещи//Дигитални номади. във всеки един момент
свободно място, да работи неограничен период от време и да си тръгне, когато пожелае.
Фиксирани бюра – разположени отново в Open Space зоната и всеки един клиент
би могъл да си наеме бюро за неограничен период от време. Разликата с предходния
тип офис пространства е, че тук те имат персонализиран характер, т.е тук всеки един
клиент може да остави своите лични вещи, след края на работния ден.
В случаите, когато коуъркинг обитателите са малка компания, които искат да работят в Open Space частта, те винаги могат да наемат т.нар
Екипни бюра. Те представляват офис бюра, които имат капацитет максимум 6-ма
души. Те са разположени в Open Space частта имат фиксиран характер. Подходящи
са за малки екипи, проекти, стартиращи компании.
Екипни офиси – позволяват работа заедно със своите колеги в самостоятелна работна среда, като в същото време да съществува свързаност с коуъркинг общността, а
стъклените стени и уютният интериор те приобщават към останалата част от коуъркинг пространството. Офисите се различават по брой бюра и размер, подходящи за
компании с екипи от 3-ма до 40 души, а понякога дори и повече. Това осигурява гъвкавост и възможност за бъдещо разрастване на екипите вътре в пространството
3.5. Размер
Коуъркинг пространствата могат да се помещават в отделни сгради или да са интегрирани в други помещения (например библиотеки)[26]. Пространствените рамки,
3

(от англ. оpen space) – отворени и споделяни офис площи.
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в които се помещава даденото коуъркинг пространство има важна роля на колаборацията, която се търси между обитателите. Например, коуъркинг пространствата могат да бъдат малки по размери, с малко на брой членове, които интензивно да използват пространството, срещайки се често и изграждайки тесни връзки. Съответно,
когато коуъркинг пространството се помещава в по-голямо помещение, възможността за по-тясна връзка между обитателите намалява[27]. От друга страна следва да
се вземе и под внимание, че колкото по-малко е коуъркинг пространството, то възможностите на интеракция с по-голям брой, различни професионалисти намалява.
Несъмнено, по-малките пространства напомнят повече за домашния уют и топлина,
които се търсят от този тип офис помещения, но не би следвало на всяка цена да се
застава зад тезата, че по-малкия размер има по-благоприятно влияние върху това
икономическо движение.
3.6. Достъп
Коуъркинг движението се уповава на възможността за напълно гъвкав достъп до
цялата офис инфраструктура (интернет, бюра, принтери, зали за срещи и всички други предлагани услуги). Достъпността и възможността за работа 24/7 има огромно
конкурентно предимство пред стандартните офис помещения. Този тип гъвкавост на
членските типове привлича специфични потребители, като им предлага добър баланс
между работата и свободното време. Нещо повече, днес по-голямата част от споделените офис пространства дават възможност за работа чрез часово плащане или модел
на членство, включително гъвкаво членство в часове, дни и седмици.
4. Анализ и съпоставка на коуъркинг пространствата и стандартните офис
помещения
Днес Коуъркинг пространствата се затвърждават като алтернатива на стандартните офис помещения. Нещо повече, философията на споделените офис пространства, налага един съвсем нов начин на работа и живот, които досега не са били познати
на обитателите на стандартните офис помещения. Разбира се, не се счита, че коуъркинг пространствата са на 100% по-добрата алтернатива. В настоящата точка, се цели
да се изведат както положителните, така и отрицателните черти на двата вида офис
помещения по предварително подбрани показатели), с цел да се съпоставят, анализират и да се изведат изводите, за това дали коуъркинг пространствата могат да наложат един нов начин на работа, по-добър за потребителите.
Обстановка
Коуъркинг пространствата целят да създадат обстановката, която липсва в стандартните офис пространства. От една страна да създаде възможност за колаборация
между различните членове, с цел обмен на идеи, опит, ресурси и ценности, а от друга
офис пространството да носи домашния уют и комфорт.
Стандартните офис помещения доста често се свързват с изграждането на корпоративен модел, който в последното десетилетие става все по-непредпочитан от
служителите. Предимството на Коуъркинг пространствата в това отношение, найдобре описва Жеко Колев: „Когато една банка или друга традиционна компания се
премести в WeWork, усещането за работното място се променя напълно – отворен
дизайн, в който концепцията за затворени кутийки е забранена, мебели и материали,
които дават професионален вид, но в същото време напомнят за домашен уют и комфорт, музика във всички общи помещения и цветове, които настройват хората творчески, вместо да се опитват да накарат всички да изглеждат еднакво и да мислят ед252
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накво.“[28]. Нещо повече, работното място винаги влияе върху креативността. Работата от красиво и модерно място винаги е добра стратегия за подпомагане на креативното мислене и най-вече за хора, които работят сами, са възможност за една подобра мотивация. Използването на коуъркинг пространство може да бъде добър начин за откриване на екип, ментор или партньор[29]. Например, WeWork подпомага
на своите клиенти – иновативни компании със своите инициативи. Те имат достъп до
красиви и креативни офиси, намиращи се на добри локации позволяващи им да комуникират с сходни по цели хора.
Цена
Ценовият модел залегнал в идеологията на коуъркинг пространствата е коренно
различен от стандартния и добре познат модел на ценообразуване на квадратен метър. Въпреки че, различните пространства използват многобройни вариации на ценообразуване, те всички се фокусират върху цената на работно място. В тази цена е
включен пакет от услуги, от които коуъркинг обитателите могат да се възползват.
Интернет връзка, достъп до оборудвани кухненски помещения, общи зони за отдих
или почивка и др. са винаги част стандартните услуги, предлагани в коуъркинг
пространствата. Нещо повече, на много места се добавя и достъп до конферентни зали, кафе, напитки и храни, зали за забавления в цената си. Някои коуъркинг пространства изграждат система с кредити, където в базисния си план получаваш определен брой услуги, като например определен брой ксерокопия или 3 часа на седмица
достъп до конферентните зали, като винаги клиентът има право да коригира своя потребителски план. Анализирайки този ценови модел се вижда превъзходството му
над утвърдения ценови модел, залегнал в идеологията на стандартните офис помещения, където срещу заплащане на квадратен метър, клиентът получава голи стени,
липса на обзавеждане, уют и комуникация. За да постигне желаният резултат един
клиент ще трябва да инвестира солидни средства в обзавеждането и въвеждането в
експлоатация на един добре функциониращ офис. Не само това, но и ще трябва да
наеме собствен персонал, който да се грижи за нуждите на персонала. Не на последно
място остават и разходите по консумативи и хигиена, които макар и на пръв поглед
да не са проблем, винаги заемат процент в разходните бюджети на всяка една компания.
От друга страна установеният ценови модел на коуъркинг пространствата, крият
и своите недостатъци. За фрийлансъри и друг вид хора, работещи на свободна практика, дори и заплащането на наем на едно офис бюро винаги ще бъда една по-скъпа
алтернатива пред възможността да се работи от вкъщи, библиотека или кафе. (не вземайки под внимание останалите ползи, които крият коуъркинг пространствата). За
разрастващи се компании, този бизнес модел може да се превърне в даден момент и в
не до такава степен икономически ефикасен и ефективен. Често срещан проблем е,
когато дадена компания започва да расте.
Лично пространство
Проблемът с личното пространство е един от най-разпространените в коуъркинг
обществата. В повечето коуъркинг офис помещения се залага на разположение на
офисите тип един до друг и често не представляват нищо повече, освен „стъклени кутиийки“ с различни размери. Това от своя страна е голям недостатък, поради факта,
че всичко, което се прави може да се види или чуе от другите хора около вас. В общите части този проблем е още по-задълбочен. Пример може да се даде и с последни253
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те резултати от проучването на световната неправителствена организация
Deskmag[30]. От Граф.1 може да се забележи, че 25% от анкетираните са посочили,
че една от причините да избягват работата в коуъркинг пространства е именно шумът, а на трето място с 19% е именно липсата на уединеност. Тези резултати сами по
себе си са показателни за липсата на лично пространство и шумът като един от основните недостатъци на коуъркинг пространствата.
От друга страна в стандартните офис помещения, този проблем също съществува,
но в по-малки размери. Причината, за това е ясна – броят на служителите се ограничава на ниво компания.

Защо хората избягват да работят в Коуъркинг
пространства
Други причини
Заради другите коуъркинг обитатели
Coworking in a bad shape
Висока цени
Липсата на чистота
Незавършена инфраструктура
Невъзможност за фокусиране
Лоша интернет връзка
Липсата на уединеност
Липсата на възможност за…
Шумът
0%

15%
4%
5%
8%
11%
12%
15%
19%
19%
20%
25%
5%

10%

15%

20%

25%

Граф. 1. Защо хората избягват да работят в Коуъркинг пространства
Източник: www.deskmag.com
Достъп
Както вече беше споменато в предходната точка цялата идеология на коуъркинг
движението се уповава на напълно свободен и гъвкав достъп до цялата офис инфраструктура и всички съпътстващи услуги. Свободният достъп 24 ч. в денонощието,
7 дена в седмицата е свързан с гъвкавостта на хората, които работят вътре. Този тип
пространства им позволява да променят ежедневието си и да използват времето си
максимално оптимизирано.
Придобивки и допълнителни услуги
Отново зависи много от коуъркинг пространството и още повече от типа коуъркинг. Таргет потребителите определят от какво най-много нужда би имало едно
пространство. Ако то е насочено към дизайнери архитекти и инженери, то най-добрите пространства в тази сфера биха подсигурили CNC машини, 3Д принтери и други
подобни инструменти които биха били от полза на членовете. В по бизнес ориентираните пространства на почит са зоните за отдих, масаж, намаленията които предоставя
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пространството за извън работна дейност като спорт и хранене. Организирането на
общи събития, коктейли с образователна и развлекателна цел също са много важна
част. Това са вид мероприятия, чиято организация и финансова тежест със сигурност
биха затруднили компаниите, които предпочитат работата в стандартни офис пространства, имайки предвид и самата инфраструктура на тези пространства, която не
винаги позволява осъществяването на подобни мероприятия.
Договорни взаимоотношения
Доста често голям недостатък на стандартните офис помещения са дългосрочните договори, които клиентите са длъжни да подписват, за да имат правото да се помещават на конкретно офис пространство. Нещо повече, тези договорни взаимоотношения в повечето случаи не предлагат възможност за лесно предоговаряне на условията
или възможност за заплащане спрямо действително отработените часове на даденото
работно място. От друга страна коуъркинг пространствата позволяват предоставяне
на услугата – офис пространство – чрез часово плащане или модел на членство,
включително гъвкаво членство в часове, дни и седмици. Не случайно, коуъркинг
пространствата се предпочитат и от т.нар дигитални номади – хора, които нямат установена месторабота, което само по себе си им позволява да работят от всяко кътче
на света. Там те имат възможността, заплащайки единствено своето офис бюро, да
получат неограничен достъп до всички услуги на коуъркинг пространството, за нужното за клиента време.
Разбира се лошите практики съществуват и тук. Доста често коуъркинг пространства се възползват от останалите предимства, които предлагат и да изискват от своите обитатели да подписват обвързващи ги договори, които са против цялостната идея
на коуъркинг движението.
Локация
Локацията е едно от най-голямото предимство, което търси всеки един клиент от
фрийлансър, дигитален номад или предприемач, до малка стартираща компания и голяма корпорация. Доста често именно локацията е една от главните причини хората
да сменят своето работно място. В това отношение коуъркинг пространствата притежават както доста предимства, така и недостатъци. От една страна за всеки клиент,
който търси офис пространство в специфичен район, то именно стандартните офис
пространства са по-гъвкави в това отношение[31].
От друга страна, резултатите от проучването на Deskmag за 2017 година посочват
съвсем друго. 51% от анкетираните коуъркинг обитатели определят именно локацията като причина за работа в коуъркинг пространство. Когато говорим за локация
трябва да обърнем внимание на няколко аспекта на този термин. В развиващи пазари
като българския, локацията за отваряне на коуъркинг пространство е от голямо значение. Наемателите се интересуват от лесно комуникативни места с развита инфраструктура като спорт, заведения за хранене. Удобството на достигане до работа бързо
и лесно е много важно при привличането на клиенти. Затова и много от компаниите,
които избират да не се присъединят към дадено пространство посочват локацията като основна причина. В течението на времето появата на коуъркинг пространство на
дадена локация, започва да влия на локалната икономика. Местните бизнеси започват
да се сдобиват с добре заплатена клиентела, която им носи постоянни доходи.
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Брандинг
За всеки един продукт или услуга, брандинга е от изключително важно значение.
От една страна, коуъркинг пространствата предоставят по-добра възможност за експозиция на портфолиото от продукти и услуги на своите клиенти. Част от идеологията на коуъркинг пространствата е да създават условия, които сами по себе си да подпомагат развитието на своите обитатели, както вътре в самото общество, така и пред
обкръжаващата външна среда. От друга страна[32], коуъркинг пространствата крият
и своите недостатъци. Доста често, коуъркинг обитателите са милениали, които демонстрират едно по-свободно държание, далеч от корпоративния свят – пиене на бира в релакс зоните, играят различни игри и други дейности, които от своя страна могат да допринесат за една репутация за вашата компания, която да отблъсне потенциалните ви клиенти.
Противно на коуъркинг пространствата, стандартните офис помещения биха могли да допринесат за обстановката, която те самите биха искали да създадат. Офис
сградата, вътрешния интериор, начина на реклама са само част от елементите, които
биха оказали влияние върху брандинга. Недостатъците тук се срещат в две основни
направления. От една страна всичките тези придобивки следва да се организират,
осъществят и съответно заплатят от самите компании (проблем, който в коуъркинг
пространствата не съществува, защото единственото, за което една компания заплаща е стойността на работното бюро). От друга страна стандартните офис помещения
не биха могли да допринесат за цялостната атмосфера на колаборация или съвместно
работене, изразяващо се в споделяне на ценности, сътрудничество и взаимопомощ
между отделните субекти. Връзката с бизнес инкубатори и акселератори или свободното участие и присъствие на различни събития в стандартните офис пространства е
в пъти по-трудна за осъществяване, което автоматично има и негативен ефект върху
цялостната репутация на компанията.
5. Анализ на коуъркинг пазара в световен мащаб
Според последните данни, на Deskmag[33] броят на коуъркинг пространствата в
световен мащаб, отбелязва абсолютен тренд на развитие. От 2011 година, когато
броят на коуъркинг пространствата са били само 1,130 хил., за 2018 година, агенцията отчита прогнозни данни за 18,900 хил. От посочената информация, може да се
заключи, че за последните 10 години се наблюдава експоненциален растеж на коуъркинг пространствата. За периода 2011-2015 година се наблюдава темп на растеж над
50%. Резултат, който съвпада и със растежа на коуъркинг обитателите за този
период, както можем да забележи от Граф.3 и Граф.4. През 2011 се наблюдава, как
коуъркинг обитателите са били 43 хил, а само няколко години по-късно наближават
2 милиона души. Това показва, че търсенето на подобен тип пространства, е не само
една първоначална икономическа вълна, а се превръща в качествен подход за избор
на работно пространство на потребителите – от фрийлансъри и малки компании до
големи корпорации.
Позовавайки се на Colliers International[34] споделените офис пространства ще
бъдат дом на близо 30% от работната сила до 2030 г., като следва да се вземе под
внимание, че тази в прогноза се включват не само фрийлансъри, дигитални номади и
малки и стартиращи компании, но и корпорации, които искат да разчупят начина си
на работа и да повишат своята продуктивност.
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Граф. 2. Темп на растеж на Коуркинг пазара в световен мащаб
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Граф. 3. Темп на растеж на брой коуъркинг посетители
От друга страна, след високите нива на растеж през 2010-2015 г. се наблюдава и
друга тенденция, а именно намаляване на темпа на растеж. Както може да се забележи, че след 2015 година се наблюдава спад на този показател както при броя на
коуъркинг пространства, така и в броя на коуъркинг обитателите. Резултатите на този
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показател има и своето логично обяснение, а именно нормализиране на пазара и влизането му в стандартните рамки на растеж. На пазара вече има утвърдени брандове и
бариерата за влизане в този тип бизнес става все по-висока. Качеството и дизайна на
едно пространство прави този бизнес капиталоемък и това е основна причина за намаляването на броя пространства.
Прогнози в световен мащаб
Според проучване на CoworkingResources[35] и Coworker, докато през 2020 г. се
очаква пазарът на коуъркинг пространствата да расте с около половината от темповете на предходните две години, общата перспектива за 2021 г. и нататък е изключително положителна, каквито са били и прогнозите преди Covid-19.
Въз основа на данни от наградите Coworker Member’s Choice Awards за 2019 г.,
преди коронавирусът да удари световната икономика, около 77% от анкетираните
коуъркинг оператори заявяват, че планират да се разширят чрез отваряне на нови места.

Графика 4
Източник: CoworkingResources and Coworker.
Пост Ковид 19 прогнози
По анализ на данни от проведено проучване сред 3 000 респондента между февруари 2020 г. (преди локдаун) и май 2020 г. (след локдаун), използването на пространството започва да се възстановява и се измества към частни офиси (като най-често
търсеният тип пространство), по-дългосрочни договори, и по-голям капацитет (необходими са бюра).
Такива предварителни данни показват:
- 26% по-голям брой заявки за места
- 96% по-дълги договорни условия
- 76% по-висок дял на заявките за частни офиси в сравнение с индивидуалните
места
В свят след COVID-19, тези статистически данни улесняват прогнозирането, че
коуъркинг пространствата ще станат още по-масов, особено след като компаниите
преминават към човешкия ресурс, работещ от разстояние.
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Търсенето ще идва главно от по-големи организации и предприятия, които искат
да децентрализират работната си сила в по-малки клонове и отдалечени екипи в частни гъвкави офиси. Това търсене ще се ръководи предимно от частни офиси, следвани
от специални бюра, докато горещите бюра (hot desks) и заседателните зали (за нечленове) ще отнеме най-дълго, за да се възстановят напълно.
В дългосрочен план всички офиси потенциално ще се превърнат в гъвкави пространства при поискване и въпреки предизвикателствата, пред които са изправени много оператори през 2020 г., потенциалът за коуъркинг индустрията да расте и да се
развива никога не е бил по-голям.
6. Коуъркинг пространствата в България
През последните години, растежът на споделените офис пространства в световен
мащаб е експоненциален. Както може да се види от последните проучвания в тази област, че броят на този тип офис пространства расте средно по 2 на годишна база. До
средата на 2018 година броят на коуъркинг пространствата в света достигна близо
19 000 хиляди, като следва да се има предвид, че в тях работят малко под два
милиона души. Независимо от това, че в споделените данни от последните световни
проучвания влиза и България, то следва да се вземе под внимание, че страната ни е
все още в началото на развитието на този бизнес модел. Макар, че в сравнение с
европейския и американския пазар, броят на Коуъркинг пространствата е България е
сравнително малък, тенденциите за развитие на дадената еко система се забелязват
вече и у нас. Организационният феномен на коуъркинг движението се заражда в
България през 2012 г., с откриването на първото споделено работно пространство в
София – Betahaus[36]. За изминалите 6 години, коуъркинг движението се развива
експоненциално, като в рамките на последната година са се открили над 1000 работни места под формата на коуъркинг пространства и приблизително 10 коуъркинг
пространства са се открили/разширили. Компании като Telelink [37] и Dreamix[38] са
избрали са излязат от стандартната офис сграда и да се преместят в коуъркинг пространства като Campus X[39] и Work&Share [36].
За последните 5-8 години коуъркинг пространствата в България се превръщат във
все по-популярен подход на работа. Нещо повече, философията на споделените офис
пространства, налага един съвсем нов начин на работа и живот. От един напълно непознат феномен, коуъркинг пространствата позволяват, хората, които го обитават да
споделят физическото пространство, култура, ценности, но и климата, който насърчава взаимодействието, откритостта и споделянето на опит и знания.
Според последните проучвания на неправителствените организации на Move.bg и
Edit[37] до края на 2017 година, споделените офис пространства в България стига до
33, като най- голяма концентрация от този тип споделени офиси може да се забележи
в София (17 на брой). Разбира се тези данни не спират до тук. Експоненциалният растеж на коуъркинг движението се затвърждава и с това, че от края на 2017 година до
средата на 2018 г. броят на споделените работни пространства в София се увеличава
с откриването на още 8 споделени работни пространства – Campus X, Networking –
Premium Coworking space, Brain Trust, Trevor Workspaces, Smart Space, Cherryz, Hour
Space и Overtaim. Анализирайки данните, предоставени от Move.bg и Edit и постъпилите данни към първата половина на 2018 година в coworker.com. България разполага с 41 коуъркинг пространства. В световен мащаб този резултат е почти нищожен (под 1%), но в сравнение с общия им брой на територията на Балканския полуостров, България се нарежда на второ място, следвайки Румъния. През 2021 са регистрирани 83 споделени пространства за цялата страна.
259

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Сравнение на броя на Коуъркинг пространства в
България и техния брой в световен мащаб

28 552 83

30
53

Извън България
В България
София

Граф. 5
7. Коуъркинг пространства в България и COVID – 19 [38]
Puzl CowOrKing – Николай Димов
Спад на приходите за 2020/ 2019 – 10%- 20%
Заетостта на гъвкавите пространства на дружеството спадна временно на 83%, но
отново се възстанови над 90%.

Work And Share – Божидар Георгиев
Спад наприходите за 2020 с/у 2019 – 20-30%
Загубите на някои достигнаха и 50%, поради характера на споделеното
пространство

8. Социалните каузи в коуъркинг културата
Коуъркинг културата все по-успешно се реализира и в предприемаческите дейности със социален характер. Пазарът в България ги нарича пространства с кауза или
малки екосистеми. Характерно за тях е, че привличат все по-млади хора и дори все
още да си изясняват основната концепция за бизнес модела, желанието за развитие е
по-силно.
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Социална чайна (Tea House) – гр. Варна
The Social Coworking Place[39] е споделено пространство за работа в гр. Варна.
От самото име става ясно, че дейността е социално ориентирана, а в частност е свързана със „социалната чайна“ и само по себе си е един от най-успешните примери за
социално предприемачество не само във Варна, но и в цяла България. Това място успешно комбинира заведение, зала за събития и споделено работно пространство в
триетажната къща. Основната дейност е свързана с работа с младежи от домове за деца, лишени от родителска грижа, като цели да запълни пропуските на институциите
там, където има нужда.
Наричат себе си „Tea House“ (чаена къща, чайна) или „социална чайна“ и на пръв
поглед това е едно стандартно заведение, в което се предлагат домашна лимонада,
кафе и други напитки. Обстановката е релаксираща – уютен чаен салон, разнообразни посетители и звучене на джаз музика. На фона на тази бохемска обстановка, се открояват и младежите, които взимат участие в работния процес. Това са момчета и момичета, които са израснали без родители в социални институции и сега полагат усилия да излязат от ямата на разочарованията, лишенията и липсата на перспектива.
Тук в Чайната ние им предлагаме първата защитена работа, с която те да започнат
своя трудов път и им даваме възможност да си стъпят на краката преди да поемат по
трънливия път на живота.
Девиз на чайната е: Ние не наемаме хора, за да правят чай. Ние правим чай, за да
наемаме хора!

„Решихме, че ако искаме да работим в посока промяна начина на живот на децата, трябва да решим основния им проблем, а именно, че системата ги изкарва неподготвени. Полагаме усилия върху това, когато те станат пълнолетни, да са абсолютно
конкурентоспособни и да могат да живеят независимо, да имат социален живот и цели“,
споделя пред в. „Капитал“ управителят на Социалната чайна Мирослава Милева.
Менторска програма в „Чайната“
Екипът, който реализира този социален проект залага на базови компетенции, като социални и комуникационни умения, емоционална интелигентност и основни трудови навици, които са базовите умения за продължаващо развитие и адаптация в
околния свят. Това е и причината за разработване на 3-годишна менторска програма,
с която да се наваксат пропуските от живота на тези младежи в социалните институции. На базата на тази програма се очакват развитие на професионални навици и личностни компетенции. Менторите в програмата са специалисти от различни сфери в
живота (образование, туризъм, медицина, дизайн, инженерство и други) и всеки един
от тях има личен принос в изграждането на личностите, които участват в проекта.
Целта е да се помогне на младежите да усвоят качествата и умения, които не са
били възпитани у тях по-рано, да работят над личностното си развитие и да се сдобият с ключови професионални навици, които да ги вкарат на пазара на труда. Положителното при този модел е фактът, че на определен етап от програмата младежите
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могат да изберат дали да останат да работят в чайната или в споделеното пространство. Досега близо 50 младежи са завърши успешно програмата, но не всички участващи са успели да достигнат до крайния й етап.
Услуги в „Чайната“
Ресторант/Търговска зала
На първия етаж от сградата е Чаен салон с кухня, който ще ви посреща с нежна
джаз музика и аромат на билки. Тук се намира бар, от който ще можете да си поръчат
десетките видове чай, домашно приготвените лимонади, прясно приготвени специалитети за хапване. Първият етаж е подходящ и за организиране на събития, за които е
важно гостите да се чувстват комфортно в неформална обстановка.
Зала за събития
Вторият етаж от сградата е обособена зала за събития и предлага възможност за
срещи с до 50 човека, като мебелите се подреждат спрямо нуждите и събитието. В
задната част на помещението има малко балконче с диван за тези, които предпочитат
гледката от високо. Тук се намира и нашата библиотека от книги, която можете да
ползвате свободно.
Споделено пространство за работа (The Social Workspace)
Третият етаж предлага възможности за споделено работно място. Обстановката
тук е по-скоро продуктивна и делова. Осигурени са принтер, високоскоростен интернет, място за заключване на ценни вещи, малка зала за срещи и други
Организиране на събития
Чайната често е домакин на различни събития и организира мероприятия от различен характер. Услугите в тази област включват организационна чат, кетъринг и др.
Социалното предприятие управлява менторска програма с продължителност, която варира и чиято цел е да помогне на младежите да усвоят качествата и умения, които не са били възпитани у тях по-рано, да работят над личностното си развитие и да
се сдобият с ключови професионални навици, които да ги вкарат на пазара на труда.
Положителното при този модел е фактът, че на определен етап от програмата младежите могат да изберат дали да останат да работят в чайната или в споделеното пространство. Досега близо 50 младежи са завърши успешно програмата, но не всички
участващи са успели да достигнат до крайния й етап.
Помещения/ Всяко едно от помещенията ни разполага със следните удобства:
 възможност за различна конфигурация на мебелите
 флипчарт и консумативи
 мултимедиен проектор
 озвучаване
 естествена светлина
 високоскоростен интернет
 санитарен възел
 собствена климатизация
 възможност за кетъринг
Социални проекти, в които „Чаената къща“ участва
Минали:
„Чайна семейство – Не сте сами в пандемията!“ (Ирис – Одобрен проект
от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за самостоятелно издържащите се младежи, които са наети
в Социалната чайна във Варна.)
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Цел на проекта: „Осигуряване на средства за наем, режийни, храна и лекарства
на петима самостоятелно живеещи младежи за период от 5 (пет) месеца.“
„Спасители на души – създаване на устойчивост към кризи.“
(Одобрен проект от „TUI Care Foundation“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за организиране на групови и индивидуални срещи с психолози)

Цел на проекта: „Осигуряване на средства за организиране на групови и индивидуални срещи с психолози за справяне с последиците от пандемичната ситуация
върху екипът на Социалната чайна.“
„Learn the skills, share the power“
(Партньор на Фондация „Деца на Балканите“, която координира реализацията на
стажантски проект „Learn the skills, share the power“, под номер 2018-1-BG01-ESC21061128 по програма „Европейски Корпус за Солидарност“ чрез „ЦРЧР“)

Цел на проекта: „Осигуряване на средства и менторска подкрепа за назначаване
на стажанти за придобиване на умения и знания за създаване и управление на социално предприятие.“
Спешен фонд „Бедстващи деца, семейства и специалисти“
Одобрен фонд „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на Националната
мрежа за децата, подкрепен от Фондация „Кахане“, за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.

Цел: „Осигуряване на средства за изпълняване на ежеседмично пълноценно,
здравословно обедно меню за младежката част от екипа на Социалната чайна. “
Текущи проекти:
Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в
общността“
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(Одобрен проект от Министерстовото на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020) на Европейският съюз
„Социално включване на младежи в неравностойно положение.“
(Одобрен проект от „Кока-Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за придобиване на умения посредством
организиране на курсове и обучения, необходими за работа и живот.)
„Подбор на партньори за извършване на дейности като EUROPE
DIRECT (ЕВРОПА ДИРЕКТНО) в България“
(Одобрен проект от Представителство на ЕК в България и се реализира в партньорство между Фондация Европейски институт, като водеща организация и Фондация Социалната Чайна, като партньор 2021 г. – 2025 г.)
„Готовност за разрастване – Да отворим кръга“
(В началото на месец май 2021 г. Социалната Чайна стана финалист в програма
„Готовност за разрастване“, част от инициативата „Да отворим кръга! – Проект за
разрастване на Социалната чайна, чрез отваряне на нови клонове в различни градове
в България.)
Заключение
Коуъркинг движението, зародило се като отговор на социално-икономическите
промени на съвременния свят, за последното десетилетие се е превърнало от една нова алтернатива за начин на работа, в икономически феномен, изразяващ се във възможността за споделяне на ценности, взаимопомощ и сътрудничество между хора, с
различни професии и развиващи независими идеи. Независимо от по-бавните темпове на развитие, коуъркинг движението налага своето влияние и тук в България. Доказва се експоненциалният характер на развитие както на броя на коуъркинг пространства, така и на броя на коуъркинг обитатели. Нещо повече към коуъркинг пространствата интерес проявяват както фрийлансъри, дигитални номади и други хора,
които работят на свободна практика, така и по-големи компании и корпорации.
Споделените пространства са онези съвременни места за създаване на работни и
социални взаимоотношения, които да решат и редица социални проблеми, с които
стандартните методи и институции не се справят.
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БЪЛГАРО-ИТАЛИАНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
В ПЕРИОДА 1989 - 2017 ГОДИНА
д-р Иво Барзов
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

BULGARIAN-ITALIAN POLITICAL RELATIONS IN THE PERIOD
1989 - 2017
Ivo Barzov, PhD
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
Abstract: The article examines the Bulgarian-Italian political bilateral relations after 1989
and their development in the dynamic international environment at the end of the 20th and
the beginning of the 21st century and in the changed political situation in Bulgaria. Taking
into account the intensification of the bilateral relations between the two countries and
their upward development over the last almost thirty years, it is concluded that the
Bulgarian-Italian relations are developing in the interest of the two countries and the two
nations and have the potential to develop further.
Key words: Bulgaria, Foreign policy, Italy, Bulgarian-Italian relations, Political Relations
Bulgaria and Italy.
Официалните междудържавни отношения между България и Италия започват
веднага след Освобождението на България през 1878 година. Италия е една от десетте държави, които признават новото княжество и по този начин легитимират България и нейното завръщане на историческата сцена. През 2019 година тези официални
отношения достигнаха своята 140 годишнина.
След 1989 година българо-италианските двустранни отношения се разширяват и
продължават да се развиват последователно и в интерес на двете държави. Днес в
България постоянно присъстват посолство с Италиански институт за външна търговия към него, почетни консулства на Италия в градовете Пловдив, Варна и Стара
Загора. В София се намират Италианският културен институт, Търговска камара и
Комитетът на италианските предприемачи в България. Темата за българо-италианските отношения привлече вниманието ми, тъй като още от векове Италия постоянно
присъства в българското политическо и обществено пространство било самостоятелно, било в контекста на военните конфликти на Балканите. Причините за това перманентно присъствие могат да се открият както в международната политическа обстановка, така и в историческите стопански и културни връзки между двата народа. Дългогодишните контакти между двете страни, традиционно добрите отношения, съвременните реалности и общите геополитически характеристики на двете държави са основа на двустранните им връзки. Днес двете държави са свързани от общото си европейско бъдеще. Този факт, заедно с другите близки характеристики в историята и
културното развитие на двата народи, прави Италия една от държавите, които са ос266
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новни партньори на България по отношение на външната търговия, инвестиции и
културен обмен.
Спецификата на външнополитическата обстановка, в която двете държави съществуват и развиват външната си политика ни изкушиха да проследим как и доколко България и Италия успяват да се включат в тази динамична среда. Интересно ще
бъде да проследим как се развива българската външна политика по отношение на
Италия и каква е съвременната външнополитическа линия, която се очертава в поведението на двете държави една спрямо друга. Със своята модерна инфраструктура и
високото си технологично равнище Италия се нарежда сред най-развитите държави в
света, което я превръща по естествен начин в един от желаните и предпочитани партньори за България в района на Южна Европа и Средиземноморието. Разширявайки
дипломатическите си отношения с Италия през 1992 г. България става един от важните партньори, към които Италия проявява повишен интерес. В условия на демократични промени, на 9 януари 1992 г. в Рим е подписан договор за приятелство и сътрудничество между министерствата на външните работи на България и Италия [1].
Възобновяването на отношенията води до интензифициране на контактите между
двете страни и поемането на един стабилен и положителен курс на сътрудничество
във всички сфери. Между двете страни няма сериозни или неразрешени политически
проблеми. Разговорите и обмяната на мнения тече на различни нива – от парламентарни групи за приятелство до контакти в ООН и специализираните международни
организации. България и Италия подкрепят действията си и кандидатурите си в различни международни организации, участват в общи мисии на НАТО и дейности на
ЕС. Между парламентите на двете страни се поддържат редовни контакти.
Двустранни отношения в края на ХХ век
Деветдесетте години на ХХ век са време на края на студената война, на разпад на
двуполюсния модел на света и начало на прехода от конфронтационна към неконфронтационна система на международните отношения. Това е време на създаване на
нови държави, на поява на нови участници в международните отношения, време на
нови политически цели, породени от нови интереси. В началото на деветдесетте години на ХХ век в граничната и за двете страни територия на разпадащата се Югославия един след друг избухват етнически конфликти.
Още в началото на 90-те години България се ориентира към активизиране на политическите и икономически отношения с държавите от Западна Европа. и САЩ.
Важно място в тези отношения заема Италия.
След настъпилите промени в България след 1989 година, присъствието на Италия
в страната чувствително нараства. Освободено от идеологически различия, общуването между двете страни се разгръща на широка основа и обхваща всички сфери на
обществения живот – политическа, икономическа, културна и образователна. След
изграждане на дипломатическите мисии между двете страни се установяват двустранни политически, културни, спортни и информационни връзки. Тази взаимност
създава обществени нагласи в двете страни, способства за формиране на стереотипи
и привлекателни образи на единия и другия народ.
През 90-те години са подписани редица спогодби и споразумения, най-важни от
които са: Подписаният в София на 8 декември 1989 година Меморандум за сътрудничество в рамките на нелегалния трафик на наркотични вещества. На 19 януари 1992 година в Рим е подписано Споразумение за приятелство и сътрудничество между
Италия и България със срок на действие до 21 юли 1995 г.
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Важно място в двустранните отношения заемат и Договор за двустранно сътрудничество между Министерство на отбраната на Италия и Министерство на отбраната
на България, подписан в Рим на 11 юли 1995 година и Съвместна декларация за учредяването на нов консултативен орган в сферата на икономическите отношения между
Италия и България, подписана на 2 февруари 1999 год. Също така в Рим на 12 април
1999 год. е подписан договор за сътрудничество в борбата против организираната
престъпност, който е първият официален документ за взаимодействие между министерствата на двете страни и създава необходимата правна рамка за по-нататъшно задълбочено взаимодействие на оперативно ниво. Документът предвижда обмен на
екипи и лектори, организиране на общи семинари и курсове за обучение на специалисти, ангажирани в борбата с незаконния трафик на наркотици и хора, с компютърните престъпления и тежки форми на организираната престъпност. Заложени са възможности за сътрудничество в областта на полицейските власти и граничната охрана.
Изключително големият опит, който има Италия в организиране на вътрешната сигурност и опазване на обществения ред ще е изключително полезен за повишаване
качеството на българските полицейски части и на жандармерията. Макар България да
не е от страните, които ежедневно се сблъскват с терористични актове, споразумението предвижда и обмяна на опит и обучение на екипи за борба с тероризма, тъй
като и в тази сфера Италия би могла да бъде изключително адекватен и компетентен
партньор.
В сферата на образованието е подписано през 1996 година Споразумение за двуезичните паралелки на училището в Горна баня, придружено от 3 приложения, а в социалната сфера – Договор за допускане на лица в неравностойно положение, подписан на 22 юли 1998 год. Развитието на отношенията в сферата на образованието и
социалната дейност са от изключителна полза и за двете страни. От една страна
Италия е една от най-напредналите в технологично отношение държави с опит в сериозната подготовка именно на такива кадри, което може да се окаже източник на
добри практики за България. От друга страна културното взаимодействие допринася
за взаимното опознаване и по-добро разбиране спецификите на чуждата култура и
традиция, което е в основата на искрените приятелски отношения и толерантността
както между държавите, така и между народите. Тук трябва да споменем и изучаването и разпространението на италианския език в България.
На практика тези документи стават основа за развитие на интензивен обмен във
всички сфери и на всички нива още в края на двадесети век.
Като добър знак за мястото на България в италианските външно-политически
интереси може да се приеме направеното през 1998 год. посещение на министърпредседателя Романо Проди в София.
Двустранни отношения в началото на ХХI век
България се стреми да следва балансирана политика в своите двустранни отношения, като в същото време се придържа към своите международни ангажименти, произлизащи от процеса на присъединяване към Европейския съюз и членството ни в
НАТО. Тази позиция е затвърдена и в началото на 21 век. България ясно осъзнава ролята и значението на Италия, както и възможностите за България при едно по-задълбочено и интензивно сътрудничество с тази страна. В променените вътрешно-политически и социални условия и новото разпределение на еднополюсния свят се променя и външната политика на Р България.
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През 2001 година е приет Закон за международните договори [2] и през 2007 г.
Закон за дипломатическата служба [3], с които законодателно се регламентира външнополитическата дейност. От времето на управлението на НДСВ (2001 - 2005) се забелязва рязко положително увеличаване на контактите между България и Италия,
която тенденция се задържа и при следващите правителства.
От началото на 2000 година сътрудничеството между двете страни продължава
активно да се разширява, обхващайки все по широк кръг от проблеми и сфери на
обществения живот – сигурност, туризъм, здравеопазване, образование и култура. За
това свидетелстват споразуменията подписани през първите години на новия век: Договор за определяне на двустранния външен дълг на България, извън рамките на
Парижкия клуб, подписан в София на 9 октомври 2000 год.; Договор за учредяването
и дейността на Италианския културен институт в София и на Българския културен
институт в Рим, подписан в Рим на 23 май 2000 год.; Меморандум за съдействие в
сферата на здравеопазването и медицинските науки, подписан на 17 октомври
2000 год.; Рамков договор за културно, научно и технологическо сътрудничество,
подписан в София на 13 април 2005 год.; Споразумение за взаимно признаване на
шофьорските книжки, издадени от двете държави, подписано на 12 юли 2005 год. в
София; Споразумение между Италия и България за създаване и функциониране на
профилирани паралелки с интензивно изучаване на италиански език в българските
училища подписано в София на 30 октомври 2006 г. За улеснение на търговията през
2002 е подписано и влиза в сила споразумение между България и Италия за взаимно
освобождаване от задължението за виза на шофьорите, извършващи транспорт на
стоки и пътници [4].
Приемането на България в НАТО на 29 март 2004 година и приобщаването на
България от 1 януари 2007 година към Европейския съюз дават допълнителен тласък
в развитието на двустранните отношения и те се превръщат във всеобхватно стратегическо партньорство. В същото време България има амбицията да допринесе за развитието и консолидирането на отношенията на ЕС с трети страни.
От особено значение за укрепване на двустранните връзки са контактите на официални лица и хора на различни нива в администрацията, бизнеса и творческите среди. Трябва да откроим посещенията на най-високо равнище като признание за добрите отношения между двете страни.
Такива са посещенията, направени от президента на България Георги Първанов.
Първото в Рим на 25, 26 и 27 ноември 2003 г., по време на което българският държавен глава е приет от президента на Италия Карло Адзелио Чампи, от председателите
на Камарата на депутатите и на Сената на републиката Пиер Фердинандо Казини и
Марчело Пера, както и от италианския премиер Силвио Берлускони. С визитата на
българския държавен глава Георги Първанов през 2003 г. е постигнато поредното задълбочаване и разширяване на двустранното сътрудничество. Като потенциални сфери за сътрудничество се очертават високите технологии, земеделието и медицината,
енергетиката, възобновяемите енергийни източници и туризма.
Второто официално държавно посещение в Италия на президента на България
Георги Първанов е по покана на президента на Италианската република Джорджо
Наполитано по повод на 130-та годишнина от началото на българо-италианските отношения, състояло се от 25 до 27 февруари 2009 година.
На 30 март 2012 година е осъществено държавно посещение на президента Росен
Плевнелиев по покана на президента на Италианската република Джорджо Наполи-
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тано. По време на посещението българският президент се среща с председателя на
Камарата на депутатите г-н Джанфранко Фини.
Президентът Росен Плевнелиев посещава Рим в периода 23-25 май 2012 г. във
връзка с честването на 24 май – Деня на славянската писменост и българската култура, по време на което се състоя среща с министър-председателя Марио Монти. Визитата на 24 май бе комбинирана с посещение във Ватикана за честването на 24 май.
Посещенията потвърдиха отличният характер на двустранните отношения. Потвърдена бе подкрепата и на Италия за присъединяването ни към Шенген.
На 19 март 2013 г. на еднодневно посещение в Италия и Ватикана е Президентът
на България Росен Плевнелиев по повод интронизацията на новия глава на РимоКатолическата църква Н.Св. Папа Франциск.
Същата година, на 8 - 9 април 2013 Президентът Росен Плевнелиев взима участие
в международна конференция „Състоянието на Съюза“, организирана от Европейския университетски институт във Флоренция.
Освен на президентско ниво, осъществени са и няколко посещения на ниво
министър-председател: На 18 април 2002 г. италианският министър-председател
Силвио Берлускони направи официална визита в София. Основна тема на разговорите на премиера Силвио Берлускони с българския министър-председател
Симеон Сакскобургготски е членството на България в НАТО и подкрепата на Италия.
На 23-25 май 2013 г. на посещение в Рим във връзка с честването на Деня на славянската писменост и българската култура на министър-председателя Марин Райков,
министър председател на служебното правителство.
На 15 октомври 2009 година Силвио Берлускони е на официално посещение в
София и отново идва в българската столица на 13 юни 2010 година.
Посещения на министър-председателя Бойко Борисов в Рим се осъществяват на
21-24 май 2010 г. във връзка с честването на Деня на славянската писменост и
българската култура и отново на 19 юли 2010.
Освен на тези официални посещения, политиците на двете страни се срещат и
при участието си в различни международни срещи, където имат възможност да обсъждат въпроси от взаимен интерес.
В този период зачестяват и разменените посещения на парламентарно ниво и на
ниво министри.
На 6 октомври 2010 г. на посещение в България е председателят на Камарата на
депутатите Джанфранко Фини.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева от 22 до 24 май 2011 г. е на
посещение в Рим във връзка с честването на 24 май, празника на българската култура
и славянската писменост. По време на това посещение е проведена и среща с председателя на Камарата на депутатите г-н Джанфранко Фини.
На 14 - 15 март 2012 г. на посещение в България е делегацията на двукамерния
Комитет на Италианския парламент „За контрол по осъществяването на Шенгенското
споразумение, надзор на дейността на Европол, контрол и надзор по въпросите на
имиграцията”, известен като Комитета Шенген, ръководена от председателя й
г-жа Маргерита Бонивер.
През април 2015 на посещение в България е зам.-министъра на външните работи
и международното сътрудничество на Италианската република Бенедето Делла
Ведова. При срещата си със зам.министър Румен Александров, сеньор Ведова споделя, че България и Италия имат много общи вътрешнополитически и външнополитически теми и е изразил желанието на италианската страна двете държави да про270
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дължат да работят и двустранно, и в рамките на ЕС. Според Бенедето Делла Ведова
въпросите, свързани с нелегалната миграция и убежището, не могат да са проблем само на Италия и България, а следва да са в центъра на вниманието на ЕС като цяло.
Споделено е общо виждане за причините, довели до сегашното състояние, както и
мнението, че е необходимо в рамките на ЕС да се проведе откровен дебат, за да бъдат
създадени нови и ефикасни инструменти за нейното преодоляване.
България и Италия, заедно с останалите държави-членки на ЕС, участват като
съавтори на резолюции по правата на човека в Мианмар, КНДР, Иран и Шри Ланка,
както и на регламенти и решения на ЕС относно ядрената програма на Иран.
Участието на България в работата на С-34 е свързано с участието на страната в
мироопазващи операции и мисии, провеждани с мандат или под егидата на ООН в
Афганистан, Косово, Босна и Херцеговина, Либерия и др.
Политическите отношения са много съществени в двустранните връзки. Именно
осъществените контакти на най-високо равнище гарантираха в най-голяма степен
подкрепата на Италия за реализацията на външнополитическите приоритети на
България – присъединяването към НАТО и ЕС. Подкрепата на Италия бе решаваща
за ускоряване на преговорния процес на страната ни с Евросъюза. Отличните политически отношения се допълват и от динамичното развитие на търговско-икономическите връзки между двете страни.
В новата международна обстановка България води балансирана и разумна
външна политика, основана на българските национални интереси и евроатлантическите ценности. Извън колективните договори, България развива многопосочни двустранни отношения. Днес България и Италия са по-близки от всякога в дългата история на своите контакти. Съвременните измерения на тези контакти същевременно
усилват приемствеността и историческата стабилност на отношенията между двете
страни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отношенията между България и Италия са аспект от българската външна политика, който хвърля светлина върху външнополитическата дейност на нашата страна
по едно различно от Европа и САЩ направление и ни помага да допълним и дообогатим картината на българските външнополитически приоритети. Става ясно, че освен
пълноправно членство в организации като ЕС и НАТО и регионална стабилност,
България преследва и други цели с оглед икономическо благополучие, политически
престиж и социална сигурност. Дългогодишните контакти между двете страни, традиционно добрите отношения, съвременните реалности и общите геополитически
характеристики на двете държави са основа на двустранните им връзки. Днес двете
държави са свързани от общото си европейско бъдеще. Този факт, заедно с другите
близки характеристики в историята и културното развитие на двата народи, прави
Италия една от държавите, които са основни партньори на България по отношение на
външната търговия, инвестиции и културен обмен.
Разпознаването на Италия като ключов актьор за събитията в Средиземноморския регион и отчитането на нейния икономически и технологичен потенциал са базата, върху която се изгражда българският интерес за едно по-тясно двустранно сътрудничество и приятелство. Декларирането на дружески отношения от двете страни,
провеждането на балансирана политика на сближаване, на ненакърняване интересите
и авторитета на другия са стълбът, върху който се гради българо-италианското партньорство. Основата на тези отношения обаче са социалните отношения и неформалните връзки между двата народа, които имат предимно положителни и дори сърдечни
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взаимоотношения помежду си, изграждани през вековете, независимо от международна политическа и идеологическа конюнктура.
Италия от своя страна разпознава в България един европейски партньор, член на
Европейския съюз и НАТО, разположен в непосредствена географска, а и културна
близост. Множество са връзките, които свързват двете държави и двата народа от
официални на най-високо ниво до чисто неформални на индивидуално ниво. Атлантическата ориентация, евроинтеграционните процеси, глобализацията, тероризмът,
изострените локални конфликти влияят не само на външната политика, но и на вътрешната стабилност. НАТО и атлантическото партньорство, политиката на ЕС в Средиземноморския регион – за Италия и Черноморския регион – за България преплитат
интересите на двете държави. В политиката им често се налага да се балансира
между тези общи приоритети, да се балансира между политиката на САЩ, ЕС и
националния интерес, които не винаги съвпадат.
В заключението трябва да споменем още нещо от съществено значение. Това е
балансът, който се опитва да поддържа България в отношенията си с Италия и
другите държави в Средиземноморския регион. Отношенията с Турция, Гърция, балканските страни, с арабския свят и развитието на Близкоизточната криза винаги са
били отчитани при формулиране българската външна политика спрямо Италия. Това
с особена сила важи за времето на Студената война, но е фактор и в най-ново време.
След 1990 г. България многократно заявява, че провежда балансирана политика и
изтъква чудесните си взаимоотношения както с Италия, така и с останалите страни.
Позицията, която се стреми да защитава в повечето случаи отговаря на нагласите на
международната общност и на принципите и решенията, отразени в резолюциите и
документите на ООН.
Определено можем да кажем, че българо-италианските отношения имат своя потенциал и база за развитие и са от полза както за българската, така и за италианската
страна. Липсата на сериозни политически или други проблеми и противоречия открива едно почти необятно поле за действие и сътрудничество както в рамките на международни организации, така и на двустранно ниво.
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ТРАНЗИТНИЯТ ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – ФАКТОР
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Радослав Симионов
Бургаски свободен университет

THE TRANSIT EXCHANGE OF ELECTRICITY - A FACTOR
FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRANSMISSION
INFRASTRUCTURE
Radoslav Simionov
Burgas Free University
Abstract: The development of energy processes within the European Union imposes the
relevant requirements for the development of technical infrastructure. The integration of
the energy system of the Republic of Bulgaria within the European Network of
Transmission System Operators (ENTSO) started in 2009. The ENTSO was established and
received legal mandates from the Third EU Legislative Package for the Internal Energy
Market, which aims to further liberalization of EU gas and electricity markets. The ENTSO
for Electricity is responsible for the management of the electricity transmission system and
for the authorization of trade and supply of electricity across EU borders and includes 43
transmission system operators from 36 countries in Europe. This article examines some of
the aspects that directly affect the processes of development of the infrastructure of the
Bulgarian electricity.
Keywords: ENTSO-E, Energy system, Cross-Border Physical Flow, Balancing Energy,
ENTSO-E.
Резюме
Развитието на процесите в енергетиката в рамките на Европейския съюз налага
съответните изисквания при развитие на техническата инфраструктура. Интегрирането на енергийната система на Република България в рамките на Европейската мрежа
на операторите на преносни системи (ЕМОПС), започва през 2009г. ЕМОПС беше
създадена и получи законови мандати от Третия законодателен пакет на ЕС за вътрешния енергиен пазар, който цели по-нататъшно либерализиране на пазарите на газ
и електроенергия в ЕС. ЕМОПС отговаря за управлението на системата за пренос на
електроенергия и за разрешаването на търговията и доставянето на електроенергия
през границите в ЕС и включва 43 оператора на преносни системи от 36 страни в
Европа. Настоящата статия разглежда част от аспектите, влияещи пряко върху процесите на развитие на инфраструктурата на на българската електроенергетика.
Въведение
Процесът на либерализация на пазара на електроенергия започва през края на миналия век. През 90-те години на миналия век, когато повечето национални пазари за
електроенергия и природен газ все още бяха монополизирани, Европейският съюз и
273

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

държавите членки решиха постепенно да отворят тези пазари за конкуренция. Първите директиви за либерализация (първи енергиен пакет) бяха приети през 1996 г.
(електроенергия) и 1998 г. (природен газ), като трябваше да бъдат транспонирани в
правните системи на държавите членки до 1998 г. (електроенергия) и 2000 г. (природен газ). Вторият енергиен пакет беше приет през 2003 г. и директивите от него трябваше да бъдат транспонирани в националното право от държавите членки до 2004 г.,
като някои разпоредби влязоха в сила едва през 2007 г. Промишлените потребители и
домакинствата вече имаха възможност да избират своите доставчици на природен газ
и електроенергия от по-широк кръг от конкуренти. През април 2009 г. Беше приет
трети законодателен пакет с цел по-нататъшно либерализиране на вътрешния пазар
на електроенергия и природен газ, с който бе изменен вторият законодателен пакет и
който представляваше крайъгълен камък за осъществяването на вътрешния енергиен
пазар.
Координацията на всички тези процеси се извършва от Европейската мрежа на
операторите на преносни системи (ЕМОПС) на електроенергия, представлява 43 оператора на преносни системи от 36 страни в Европа. ЕМОПС беше създадена и получи
законови мандати от Третия законодателен пакет на ЕС за вътрешния енергиен пазар
през 2009 г., който цели по-нататъшно либерализиране на пазарите на газ и електроенергия в ЕС. ЕМОПС за електроенергия отговаря за управлението на системата за
пренос на електроенергия и за разрешаването на търговията и доставянето на електроенергия през границите в ЕС.[1-7]
ЕМОПС за електроенергия отговаря за изготвянето и/или приемането на:
 мрежови кодекси, при поискване от Комисията и въз основа на насоки, изготвени от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия
(ACER) или Комисията;
 общите инструменти за функциониране на мрежите;
 10-годишен план за развитие на мрежите;
 препоръки, свързани с координацията на техническото сътрудничество между
ОПС от ЕС;
 годишна програма за работа;
 годишен доклад;
 годишна лятна и зимна прогноза за адекватността на производството.
Ролята на операторите на преносни системи значително се е развила с Третия
енергиен пакет.
I. Развитие на инфраструктурата за транзитен пренос на електроенергия
Националната политика за енергийния сектор за страната се съдържа в Енергийната стратегия на Република България до 2030 г., която е одобрена от Министерския
съвет и приета от Народното събрание на Република България. Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика и за приоритетите на Правителството в областта, като е съобразена с актуалната европейска рамка на
енергийната политика.
Основните приоритети в Енергийната стратегия са обобщени в пет направления:
 гарантиране на сигурността на доставките на енергия;
 достигане на целите за възобновяема енергия;
 повишаване на енергийната ефективност;
 развитие на конкурентен енергиен пазар;
 политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на
интересите на потребителите.
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Фигура 1 – Основни електропроводни връзки със съседни държави
На фиг. 1 са показани основните електропроводи за връзка със съседни държави
на 400 kV, които служат за транзитен пренос на електроенергия със съседни държави. Опитът през последните години показва, че включването ни в системата за обмен
на ENSTO – E изисква допълнително разширяване на преносните възможности на
електропреносната мрежа на България. Това развитие на преносната система е заложено в „Планът за развитие на електропреносната мрежа на България за периода
2021 - 2030 г.“. При изготвяне на този план се има предвид извършения предварително задълбочен анализ, който съдържа следната базова информация[8]:
 анализ на потреблението на електрическа енергия в електроенергийната система (ЕЕС) на България и прогноза за развитие на електрическите товари до
2030 г.;
 анализ на производствените мощности в ЕЕС на България, включително от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
 прогнозни мощностни и електроенергийни баланси на ЕЕС;
 възможности за управление и анализ гъвкавостта на производствените мощности: базови мощности, мощности с приоритетно производство, балансиращи и резервиращи мощности, регулиращи мощности;
 изследване на потокоразпределението и нивата на напреженията в електропреносната мрежа, в съответствие с прогнозните мощностни баланси;
 развитие на електропреносната мрежа, включително изграждане на нови
междусистемни електропроводи;
 нива на токовете на къси съединения на шини 400 kV, 220 kV и 110 kV на
подстанциите от системно значение;
 развитие на телекомуникационната инфраструктура за осигуряване на
наблюдаемостта на ЕЕС;
 оценка на необходимите инвестиции, за реализация на предложения план за
развитие на електропреносната мрежа.
Мрежа 400 kV е гръбнака на електропреносната мрежа в България. Географското
разположение на страната предполага в бъдеще голям търговски интерес за транзит
на електроенергия през електропреносната мрежа на страната.
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За сигурно функциониране на електропреносната мрежа при спазване на посочените по-горе принципи, осигуряване необходимата надеждност на електропренасянето и устойчивост на генериращите източници, в мрежа 400 kV на България е необходимо да се изградят следните нови електропроводи:
 п/ст „Марица изток“ – п/ст „Неа Санта“ (Гърция);
 п/ст „Пловдив“ – п/ст „Марица изток“;
 п/ст „Бургас“ – п/ст „Варна“;
 Изграждане на нов ЕП 400kV „Сан Стефано“ от п/ст „Марица изток”
(Гълъбово) до п/ст „Бургас”.
Тези електропроводи 400 kV са признати от Европейската комисия като проекти
от общоевропейски интерес. За тях е извършен обстоен анализ на разходите и ползите (Cost Benefit Analysis), според методика на ENTSO-e. Показателите, оценявани в
този анализ, са икономически и технически. Резултатите от анализа показват, че при
планираното развитие на генериращите мощности и консумацията на електроенергия
в региона, строежът на тези електропроводи е икономически и технически обоснован. Икономическите ползи са от очаквано намаляване на цените на електроенергията, вследствие на улесняване на трансграничната търговия, както и от намаляване на
технологичните разходи от пренос. Техническите ползи от построяването на тези
електропроводи се изразяват в подобряване на ефективното функциониране на преносната мрежа, чрез гарантиране на непрекъснатост на доставките в нормални и ремонтни схеми на работа.

Фигура 2 – Проект за увеличаване капацитета за период от 2020 до 2040 г.
Това дава възможности за подобряване на условията за търговия. За два от гореспоменатите проекти, ЕСО има подписани договори за финансиране по „Механизъм
за свързване на Европа“. След 2030 г. се предвижда изграждане на втори междусистемен електропровод със Сърбия и трети междусистемен електропровод с Турция, които не са в обхвата на десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа на
България.
На фиг. 2 е показана схема на развитието на инфраструктурата за трансграничен
пренос до 2040 г.
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Развитие на инфраструктура за национален пренос и разпределение на
електроенергия
За да функционира надеждно електроенергийната система, освен мрежата за
трансграничен пренос, трябва да се развива и националната инфраструктура, която
също се явява част от мрежата на ENTSO-E. А именно:
2.1. Мрежа 220 kV
Приета е концепция, преносната мрежа 220 kV да не се развива повече и да се редуцира, за сметка на мрежи 400 kV и 110 kV. В дългосрочен план се обмисля реконструкция на някои вътрешни електропроводи 220 kV и прилежащите им подстанции
към ниво 400 kV по направления, които са приоритетни за ЕЕС на страната.
2.2. Мрежа 110 kV
 Необходимото развитие на мрежа 110kV в района на Пловдив е следното:
изграждане на нов ЕП 110kV между ВЕЦ „Цанков камък” и ВЕЦ „Въча 1”;
 Необходимото развитие на мрежа 110kV в района на Хасково е следното:
реконструкция на п/ст „Ардино“, с разкъсване на ЕП 110 kV „Даладжа” на
два електропровода 110kV: „Даладжа“ и „Буково“;
 Реконструкция на ЕП 110kV „Даладжа” между п/ст „Гледка” и п/ст „Ардино”
проводници АСО 400;
 Необходимото развитие на мрежа 110kV за присъединяването на АЕЦ „Белене“
обхваща направленията АЕЦ „Белене“ – п/ст „Плевен 2“,
 АЕЦ „Белене“ – п/ст „ Левски“ п/ст „Царевец“. Това развитие на мрежа 110 kV
ще гарантира изпълнението на изискванията, свързани с процесите на самопускане на двигателите при преминаване собствените нужди на блоковете от
работно към резервно захранване.
С изграждане на тези нови съоръжения се финализира цялостната свързаност на
транзитната преносна мрежа в рамките на ENTSO-E.
Дистанционно управление на обекти
Електроенергийният системен оператор е в процес и на промяна в начина на управление на подстанциите, които експлоатира. Традиционната организация с 24-часово дежурство в обектите от дежурни оператори, които извършват оперативни превключвания, разпоредени им по телефон, постепенно се променя. Предвижда се, част
от подстанциите 110/ср.н., поетапно да останат само с по един оперативен дежурен,
който да бъде на редовна смяна в работни дни. Този оперативен дежурен ще извършва обезопасяване и допускане до работа, в съответствие с изискванията на
действащите в страната правилници и наредби. Оперативните превключвания в тези
обекти ще се извършват дистанционно, от „опорни“ пунктове, които ще имат 24-часово дежурство. Дежурните оператори в „опорен“ пункт ще имат правата и задълженията на оперативните дежурни в подстанциите, но ще могат да извършват превключвания в няколко обекта на ЕЕС.
Преминаването към дистанционно управление на обекти, без постоянен дежурен
персонал се обуславя от няколко фактора, като по-важните са:
1. Добро развитие на телекомуникационната инфраструктура на ЕЕС, позволяващо реализиране на бързи и надеждни телекомуникационни канали;
2. Построени нови и рехабилитирани съществуващи обекти, които са подготвени изцяло или частично за преминаване към дистанционно управление.
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В периода до 2029 г. се предвижда развитие в следните направления:
1. Изграждане на системи за дистанционно управление на обекти.
2. Изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и охрана на
обекти, които ще се управляват дистанционно.
3. Развитие на телекомуникационната мрежа за осигуряване на надеждна резервирана връзка с обекти, които ще се управляват дистанционно.
4. Подмяна, ремонт или дооборудване на първични съоръжения (където е необходимо), за да се осигури надеждност на телеуправлението, телесигнализацията и телеизмерването в „опорните“ пунктове.
Преминаването към режим на работа, без постоянен дежурен персонал ще доведе
до оптимизиране на режима на работа на ЕЕС в съответните региони, чрез увеличаване на броя наблюдавани в системата на АСДУ обекти и подобряване на възможността за оперативно планиране и управление и постигане на оптимални режими на работа, както на отделните съоръжения, така и на ЕЕС в тези райони.
В периода 2020 - 2029 г. се предвижда модернизиране и преминаване на изцяло
дистанционно обслужване на 115 броя подстанции.
Развитие на инфраструктура от нови производствени мощности
Изложените прогнози за развитие на електрическите товари и производствени
мощности са направени чрез използването на съвременни методи на прогнозиране.
Използвана е информация за развитие на електропотреблението и производствените
мощности, предоставена от електроразпределителните и електропроизводствените
дружества.
За периода 2021-2030 г. съгласно инвестиционните намерения са планирани за
изграждане общо 2923МW нови мощности, 2368 MW от които са ВЕИ.
Развитието на националната и трансгранична инфраструктура е недопустимо без
адекватно развитие на производствената инфраструктура. Осъществяването на така
наречената „диверсификация на енергийния сектор“, активно афиширана от не до
там грамотни политици, не означава само разширяване възможностите за достъп до
енергийни ресурси от други държави, а и стабилизиране на националното производство от различни източници.
От фиг. 3 се вижда, че производството на електроенергия се развива приоритетно
в посока присъединяване на фотоволтаични и вятърни централи. Това ще създаде
редица диспропорции, както в нацоналния така и в трансграничния обмен на електроенергия. Увеличаването на обема производство от климатично зависими източници трябва пропорционално да бъде съпроводен от увеличаването на обема на производство от структуроопределящи източници на енергия. За Република България единствено възможни такива, при условията поставени по „Зелената сделка“ са производствата на база ядрени мощности, а в бъдеще и използването на съвременни водородни технологии [9, 10].

278

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Фигура 3 – Нови производствени мощности по видове източници
Изграждането на такива мощности ще стабилизира системата, ще успокои пазара
на електроенергия, респективно ценовите нива и ще спомогне за осъществяването на
така очакваната диверсификация [10-14].
При развитието на тези процеси не трябва да се пренебрегва и влянието на бъдещото изменение на характера на товара във връзка с развитието на инфраструктура за
зареждане на електромобили, както и внедряването на нови методи за отопление на
битовите и промишлени абонати. Предстои на либерализирания пазар на електроенергия да бъдат прехвърлени и битовите абонати, което допълнително може да предизвика увеличение на цените на този пазар [15-23].
III. Реализиране на обмен на електроенергия със съседни държави
Тенденциите в развитието на транзитните обмени през България могат да бъдат
изследвани от получените резултати през последните шест години [24-35].

Фигура 4 – Внос на електроенергия за последните шест години
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На фиг. 4 и фиг. 5 са представени получените резултати за вноса и износа на
електроенергия, осъществени със съседни държави. От тях се вижда, че имаме тенденция за увеличаване на износа на електроенергия, докато вносът не променя
съществено своя характер. Това се вижда ясно и от данните в табл. 1.
Увеличаването на износа на електроенергия, по принцип, е положителен процес.
Електроенергията е един от продуктите, който е удобен за експорт. Той не изисква
допълнителни транспортни разходи и носи добри приходи за националната икономика.
Износът на електроенергия не трябва да бъде ограничаван, а напротив – трябва да
бъде стимулиран. За да бъде този износ стабилен и планируем, електроенергията
трябва да се произвежда от климатичнонезависими производствени мощности. Увеличаването на износа опровергава мненията, че не е необходимо изграждане на нови
мощности, защото в региона има достатъчно производители на евтина електроенергия. Ако държавата драстично ограничи износа на електроенергия, тази пазарна ниша
ще бъде заета от други държави в региона и ние не само няма да можем да изпълняваме своите ангажименти, поети в рамките на ENTSO-E, но ще се превърнем и във
вносител на електроенергия в недалечно бъдеще [36-40].

Фигура 5 – Износ на електроенергия за последните шест години

Август
Септември
Октомври
Ноември

Внос
2.44%
1.31%
2.79%
2.34%

Износ
23.89%
31.77%
21.86%
27.25%

Таблица 1 – Съотношение внос/износ към произведената електроенергия
за посочения период
280

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

IV. Влияние на обмена със съседни държави върху цените на електроенергия
Влиянието на обмена на електроенергия със съседни държави върху борсовите
цени на електроенергия на вътрешния пазар е изследван за последните шест месеца
на настоящата година.

Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември

Ср. цена на
ел.енергия

Най-висока
цена

Най-ниска
цена

Общ
износ

Общо
производство

[лв/MWh]
150.96 лв.
185.59 лв.
218.17 лв.
244.50 лв.
368.73 лв.
408.18 лв.

[лв/MWh]
250.64 лв.
251.79 лв.
330.73 лв.
335.51 лв.
481.81 лв.
544.52 лв.

[лв/MWh]
43.10 лв.
129.48 лв.
170.51 лв.
184.31 лв.
270.56 лв.
270.47 лв.

[MWh]
693855
843516
905650
1273903
861389
1204906

[MWh]
3145263
3675101
3790284
4010396
3940978
4422342

Таблица 2 – Изменение на цените на износ и производство на електроенергия
за последните шест месеца
През този период на 2021 година наблюдаваме значително увеличение на цените
на либерализирания пазар. Това е представено на фиг. 6. Действително за изследваните месеци наблюдаваме значителни нива на износа спрямо производството на електроенергия в страната. Табл. 2. Тези нива, като общ процент от цялото производство,
през месец септември достигат 31.77% от общото производство на електроенергия [1,
2, 6, 22, 23, 24, 25].

Фигура 6 – Изменение цените на електроенергия за последните 6 месеца
Анализирайки данните може да се твърди, че един от факторите за повишаване
борсовите цени на електроенергия на вътрешния пазар е увеличеният износ за
съседни държави. Не трябва да се пренебрегват и другите фактори, като увеличеното
търсене на електроенергия на пазарния сегмент, поради принудителното увеличаване
на клиентите на този пазар, както и движението на международните цени в посока
нагоре [26, 30, 31].
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Изводи
Развитието на националната и трансгранична инфраструктура за пренос на електроенергия трябва да се осъществява едновременно с адекватно развитие на производствената инфраструктура. Анализът на сегашните пропорции при присъединяване
на различни генериращи мощности към електроенергийната система на Република
България показва тенденции към увеличаване дела на брутното производство на
електроенергия от електроцентрали, използващи възобновяеми източници на енергия. Това трябва да бъде осъществявано при пропорционално изграждането на генериращи мощности, използващи източници, които не са зависими от климатични, часови и сезонни фактори [27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39].
Други фактори за увеличаване на нивата на цените на либерализирания сегмент
от пазара са повишеното търсене и увеличеният износ на електроенергия за съседни
държави.
Цените на електроенергия при динамично изменящия се характер на консумация
могат да бъдат стабилизирани единствено при изграждане на нови ядрени мощности,
а в бъдеще и чрез използване на съвременни иновативни технологии.
Ценовите кризи в енергийния сектор ще се задълбочават допълнително и при изпълнение на поетите ангажименти на Република България към Европейския съюз,
както по „Зелената сделка“, така и по другите подписани от наша страна споразумения.
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СИСТЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЗДРАВНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
НА СЪННАТА АПНЕЯ
Живка Цанкова Цонева
магистър „Маркетинг и Мениджмънт“

SYSTEMATIC REVIEW OF HEALTH AND ECONOMIC RESULTS
IN THE TREATMENT OF SLEEP APNEA
Zhivka Tsankova Tsoneva
Master of Marketing and Management
Абстракт: Това изследване е насочено върху икономическите аспекти при лечението и диагностиката на сънната апнея. Заболяване се явява социално-значимо. Недиагностицираното и неправилно лекувано заболяване води до сериозни последствия,
като повишава риска от отключване на различни сърдечно-съдови, метаболитни и
други заболявания. Свързано е с намалена работоспособност, повишен риск от
пътно-транспортни произшествия и смърт.
Въпреки, че методологиите на проучването варират в широки граници, доказателствата убедително предполагат, че лечението на сънната апнея е свързано с благоприятни икономически резултати.
Ключови думи: сънна апнея, лечение, риск от злополука, икономика, използване на
медицинска помощ
Abstract: This study focuses on the economic aspects of the treatment and diagnosis of
sleep apnea. Illness is socially significant. Undiagnosed and improperly treated disease
leads to serious consequences, increasing the risk of triggering various cardiovascular,
metabolic and other diseases. It is associated with reduced working capacity, increased
risk of traffic accidents and death.
Although the research methodologies vary widely, the evidence convincingly suggests that
the treatment of sleep apnea is associated with favorable economic outcomes.
Key words: sleep apnea, treatment, risk of accident, economics, use of medical care
Въведение
Нарушенията на съня са комплекс от заболявания, които са изключително широко разпространени в развитите страни включително и в България. Обструктивната
сънна апнея (OSA) се характеризира с периоди на спиране (апнея) и редукция
(хипопнея) на въздушния поток по време на сън. Много медицински специалности се
занимават с това заболяване.
Освен медицински аспект това социално значимо заболяване има и значителен
финансов аспект. Една не малка част от средствата изразходвани в САЩ и в развитите страни са за диагностика и лечение на заболяването и последиците от него. В
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Съединените щати приблизително 14% от мъжете и 5% от жените на възраст между
30 и 70 години имат умерена до тежка форма на сънна апнея.[1], [2].
Въпреки консенсуса на Американската асоциация за лечение на сънна апнея, заболяването има значителна икономическа тежест и много малко се знае по отношение на икономическа полза от неговото лечение. Модерното здравеопазването се характеризира с постоянно нарастващи разходи от една страна и ограничени ресурси,
от друга. В предвид на това вземането на решение за разпределението на средствата
трябва да бъде основано на доказателства свързани с ефекта от прилагане на лечението. Изненадващо е, че има малко проучвания, които обединяват съществуващите медицински и икономически данни, и оценят икономическия ефект върху лечението на
нарушенията на съня [3], [4].
Повечето проучвания до този момент се фокусират предимно върху разходите за
лечение на заболяването и много малко от тях оценят икономическия ефект от така
приложените средства. Не трябва да забравяме, че лицата засегнати от това заболяване имат много неблагоприятни последици и усложнения. Свързани със заболяването
са следните усложнения – повишен риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания, инсулт, метаболитни нарушения [5], [6]. Тези пациенти са с нарушено качество
на живот, като при тях включително има и опасност от преждевременна смърт [7].
По данни на Американската академия по медицина на съня, общите разходи за
диагностика и лечение на сънната апнея надхвърлят 150 милиарда долара годишно
само в Съединените щати. В тази сума са включени и 86,9 милиарда долара загуба,
поради временна нетрудоспособност и намалена производителност, свързана с работния процес. 30 милиарда долара са похарчени във връзка с увеличеното използване
на здравна помощ при тези лица.
Не трябва да забравяме факта, че този тип пациенти са с повишена дневна сънливост. Това води до значителен риск от пътно-транспортни инциденти и трудови злополуки. През 2020 година 26,2 милиарда долара са похарчени за да покрият разходите свързани с пътно-транспортни произшествия [8].
Извън медицинският аспект се опитахме да намерим в литературата, включително и в българската, данни за рентабилността и икономическо въздействие свързано с
лечението на сънната апнея. По-конкретно, този систематичен преглед имаше за цел
да отговори на въпроса „Какво е въздействието от лечението на пациенти със сънна
апнея и какви са неговите здравни икономически резултати?”
В литературата има множество емпирични проучвания, които използват експериментални методи с цел да осигурят данни за здравни икономически резултати от лечението на сънната апнея. Сравнени са групи пациенти без лечение, с такива при които е проведено такова.
Критериите за включване са: резюмета или сборници от конференции, отделни
казуси, проучвания за икономическо моделиране, базирани на по-рано публикувани
данни и рецензии.
В достъпната ни медицинска литература здравните икономически резултати са
обикновено вторичен резултат и обикновено не се вземат под внимание. Като се има
предвид целта на този преглед, нашият фокус беше да анализираме въздействието на
лечението на сънната апнея върху здравните и икономическите показатели.
В проучване на Американското бюро по трудова статистика (http://www.bls.gov/
data/inflation_calculator.htm), финансовите разходи са коригирани спрямо инфлацията
и са представени в щатски долари (USD).
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Дизайнът на това публикувано проучване и извлечената информация включват:
(1) брой случаи;
(2) разпределение по критерии;
(3) очакван резултат;
(4) продължителност на проследяването;
(5) диагностични критерии за наличие на сънна апнея;
(6) информация за лечение, когато е налично такова;
(7) здравни икономически резултати;
(8) ключови здравни икономически резултати.
Установено е че, разходите са били най-ниски за тези лица, които са тествани, с
поставена диагноза и лекувани (6 465 долара на тримесечие) и най-високи за тези,
които не са тествани, с клинична диагноза и нелекувани (12 080 долара на тримесечие). [9]
Други седем проучвания установяват, че лечението на сънната апнея води до пониски разходи и е много по-благоприятно по отношение на нарастваща разходна
ефективност на здравните системи.
В допълнение, други три проучвания оценяват резултата от оперативните интервенции при пациенти със сънна апнея.
В тези групи са включени както деца, така и възрастни пациенти.
Едно от двете проучвания, проведени сред деца, установяват че, лечението на
малки пациенти води до значително намаляване на общите разходи при тях. Намалени са както броя на хоспитализации, така и посещенията при общо практикуващите
лекари [10].
Трето проучване оценява оперативните интервенции сред възрастни със сънна
апнея и установява същия факт.
За разлика от всичко до тук Jennum и Kjellberg [11], в ретроспективен анализ не
установяват връзка между лечението на тези пациенти и разходите.
Три проучвания [11], [12], [13] оценява въздействието на лечението на пациенти
със сънната апнея върху производителността на труда и временната нетрудоспособност. Català et al. [13] установяват значително намаление на временната нетрудоспособност в дни при лекуваните лица (7,5 срещу 4,2 пропуснати дни).
Има значителна разлика в различните проучвания по отношение на икономическите резултати. Тези различия са както по отношение на географските райони, така
по отношение на различните здравни системи.
В допълнение на количествената оценка на резултатите, проучванията са проведени в много различни държави и са предназначени да адресират въпроси към съответните здравни системи. По този начин всяка окончателна обща оценка няма да отразява икономическите реалности на всяка една страна.
В повечето случаи даваните решения на ниво политика са силно специфични по
отношение на географското местоположение, държава, система.
Общо 17 отделни проучвания са тествали 18 вида лечения на сънната апнея. Тринадесет проучвания сравняват различните видове лечение, промяната в начина на
живот, намаляване на телесната маса и други[14].
Дискусия
Въз основа на този изчерпателен систематичен преглед на литературата, преобладаващото мнозинство от доказателства подкрепят благоприятното икономическо въздействие при лечението на сънната апнея. Проучвания са проведени в САЩ, няколко
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държави в Европа и Израел, като са използвани различни изследователски методологии, включително ретроспективни и проспективни методи.
Независимо от дизайна на проучванията, лечението на тези лица се свързва с благоприятни икономически резултати, включително повишена трудоспособност, подобрена производителност на работното място и намалена временна нетрудоспособност.
Проучванията също така показват, че пациентите с нелекувана сънна апнея са със
значително понижено качество на живот.
Проучването на Frost & Sullivan [8] през 2016 г. проведено в САЩ показва, че
около 12% от популацията е засегната от заболяването, като 20% от лицата са диагностицирани, а останалите 80% – не са.
Тези данни показват, че работодателите трябва също да бъдат загрижени, с оглед
подобряване на производителността и намаляване на разходите свързани с лечението
на служителите си.
В България проучванията свързани с нарушенията на съня и „сънната апнея“ като
заболяване са много малко на брой. Повечето открити от нас са свързани с медицинския аспект на заболяването, с диагностиката и неговото лечение. Има много открити
лаборатории за изследване на съня в по-големите градове, както и лекари в различни
структури на здравните заведения, които се занимават със заболяването.
Д. Петков, В. Стоянов [15][16], подробно описват начина на диагностика и лечение на сънната апнея. Спират се задълбочено на методите за диагностика и в частност на „сънната ендоскопия“. Видно от резултатите, това е изключително важно за
последващото успешно лечение на заболяването.
Doykov et. Al [17] в тяхно проучване описват ефекта от оперативното лечение при
пациенти със сънна апнея. В същият аспект е и проучване на Д. Петков [18][19], който също акцентира върху оперативните методи за лечение.
V. Tsvetkov в свое проучване през 2019 г. определя медицинските показания и методите на лечение при заболяването. А. Стефанов и др. разработват много задълбочено различните методи за изследване [20].
Не срещнахме в българската литература проучвания, свързани с икономическия
аспект на това социално-значимо заболяване. По този начин трудно може да бъде
направен анализ за финансовия ефект от лечението на тези пациенти.
Заключение
Сънната апнея е често срещано социално-значимо заболяване. Резултатите от
проучванията показват, че то е свързано с необходимостта от изразходване на голям
финансов ресурс.
Необходими са допълнителни емпирични изследвания, за да се разбере икономическото въздействие от лечението на пациенти със сънна аптея. От гледна точка на
изразходване на обществения ресурс, което включва всички преки и непреки разходи
за здравеопазване е необходимо да бъде водена строга статистика.
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ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
НА СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ С ПЛОСКИ РЕФЛЕКТОРИ
Елдар Заеров
Бургаски свободен университет

INCREASE SOLAR PANEL PERFORMANCE WITH FLAT
REFLECTORS
Eldar Zaerov
Burgas Free University
Abstract: Solar energy is one of the most significant sources of renewable energy both in
its fields of application and in thermal and photovoltaic, all over the world. Bulgaria is one
of the countries with an excess of this type of energy, where the annual solar activity on a
horizontal surface reaches about 1000 kWh / m 2 / year. In this work, solar collectors with
a V-shaped trough of a concentrator system with two geometric concentrations are
designed to obtain additional electric power. The main results show that the solar concentrator
system causes an increase in short circuit current due to an increase in the amount of
incident solar radiation from the solar modules and, consequently, an increase in the
output power. Compared to the reference module, the increase in power during peak hours
exceeds 40%. It can be concluded that the use of a V-Trough concentrating system in
combination with modular solar systems can lead to a favorable price-benefit ratio.
Keywords: PV-panels, PV, reflection system, solar energy, improving the performance.
Въведение
Извличането на използваема електрическа енергия от слънцето стана възможно
благодарение на откриването на фотоелектрическия ефект и последващото развитие
на слънчевата клетка – полупроводников материал, който преобразува видимата
светлина в постоянен ток. Чрез използване на слънчеви масиви, поредица от електрически свързани слънчеви клетки, се генерира постояннотоково напрежение, което може да се използва за захранване на консуматорите. Слънчевите панели се използват
все повече, когато ефективността достига по-високи нива и са особено популярни в
отдалечени райони, където поставянето на електропроводи не е икономически изгодно [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Този алтернативен източник на енергия непрекъснато постига все по-голяма популярност. Възобновяемата енергия под формата на електричество се използва до известна степен още преди 75 или 100 години. Източници като слънчева, вятърна, хидро и геотермална – всички са били използвани с различни нива на успех. Най-широко
използвани са водната и вятърната енергия, като слънчевата енергия се използва умерено в световен мащаб. Това може да се дължи на сравнително високата цена на
слънчевите клетки и тяхната ниска ефективност на преобразуване. С пикова лабора-
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торна ефективност от 32% и средна ефективност от 15-20%, е необходимо да се добива възможно най-много енергия от слънчева енергийна система.
Големият потенциал на слънчевите фотоволтаични (solar-PV) системи е потенциалното им използване като монтирани в/върху сградите единици. За да се постигне
това, трябва да намалеят цените на слънчевите панели и, разбира се, с тази цел
съществуват големи изследователски програми по увеличаване на ефективността им
[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Концентраторите и тракерите предлагат възможности за увеличаване на производителността на слънчеви панели по рентабилен начин и започват да се появяват редица подобни слънчеви фотоволтаични системи. Но практическите проучвания показват, че тракерите не са оптималното решение поради високата цена на конструкцията, както и консумацията на енергия за тяхното задвижване.
В тази статия обсъждаме разработването на евтина система за проследяване/
концентратор, която е подходяща за лесно монтиране на покрива или терена, и използва конвенционални панели и рефлекторни материали.
Теоретичната ефективност на слънчевата PV клетка е около 25% до 30%, а практическата ефективност – около 17%. Соларният модул с плосък панел е практичен
начин, по който обикновените домакинства и стопанства могат да произвеждат електрическа енергия от преобразуването на слънчевата енергия. Слънчевата енергия е
все още по-скъпа от класическата енергия, получена от изкопаеми горива чрез топлоцентрали. Въпреки това, чрез внедряване на рефлекторна система за тези фотоволтаични модули с плосък панел е перспективна теория. Чрез тази технология общата
мощност и ефективността могат да бъдат увеличени. Системите за възобновяема
енергия, особено системите за слънчева енергия през последните 20 години се превърнаха в един от основните фокусни точки в разработването на нови технологии,
тъй като енергията може да бъде произведена с висока ефективност. Основната цел
на настоящата публикация е да се покаже какви средства за слънчева концентрация
могат да произвеждат ефективна енергия за домове и други среди.
I.

ПОТЕНЦИАЛЪТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
СЛЪНЧЕВИТЕ ПАНЕЛИ

Интензитетът на слънчевата радиация, падаща върху слънчевия панел, зависи от
позицията на разположение и наклона на слънчевия панел. Мястото на разположение
ще повлияе на стойностите на слънчевите ъгли като азимут (γ) и зенита (α). Наклонът
на слънчевия панел във всеки регион е различен, коригиран към максималната
радиация. Ъгълът на наклона на слънчевия панел може да се получи с помощта на
софтуера PVGIS. Подобно на изчисляването на наклона на слънчевия панел, геометричното приближение до математическо уравнение се използва за определяне на
наклона на рефлектора, който ще бъде инсталиран, за да се увеличи улавянето на
слънчевата радиация, която пада върху слънчевите панели.
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Фигура 1 - Геометрия на слънчевите лъчи
Фиг. 1 показва, че слънчевата светлина пада с ъгъл на зенита (α) към хоризонталната равнина върху рефлектора, отразява от рефлектора с наклон (tr), и пада върху
отражателя със дължината (l) под ъгъл (β). Тези спецификации могат да се използват
за изчисляване на дължината (d) на отразения лъч, който пада върху слънчевия панел. Математическа формула на състоянието на геометрията (1):
𝑑

(1)

Където:
d = Максимално разстояние, покрито от отразения лъч на панела в определено
време
tr = Ъгъл на наклон на рефлектора
α = Ъгъл на зенита
β = Ъгъл на наклона на панела
h = височина (катета) на слънчевия панел
В случая стойността на d се приема като същата дължина като дължината на
слънчевия панел (d = l) при максималното време на облъчване през деня. За да изчислим стойността на наклона на рефлектора, използваме MATLAB, за да извършим
процеса на итерация. Стойността tr ще се сравни с минималната надморска височина
на слънчевия лъч на това място. Ограниченията, които се вземат под внимание, са tr>
минимален зенитен ъгъл (α) на слънцето на това място, за да се избегне засенчване.
След изчисляването на tr, можем да намерим дължината на рефлектора, който ще
използваме, използвайки формулата (2):
𝑅

(2)

където RL – дължината на рефлектора, за най-оптимално покриване на слънчевия панел от отразената светлина
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II. РАСЧЕТ НА ОПТИМАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛЪНЧЕВИЯ
РЕФЛЕКТОР ЗА ПОКРИВА НА БСУ
Местоположението на сградата, собственост на Бургаския свободен университет,
е на широчина: 42.503423° и дължина: 27.46875°. За да получим информация за слънчевия ъгъл на това място, използваме 3D Sun-Path и получихме следните данни:

Фигура 2 - Резултати от програма 3D Sun-Path
Данните са взети през различни часове, а именно 09:00, 12:00 и 16:00, в три
различни вариации на ъгъла на падане на слънцето през различни месеци, а именно
декември, март и юни. Получените данни за ъгъла на падане на слънчевата светлина
са представени в Таблица 1.
Таблица 1.
Дата
21 Декември

20 Март

21 Юни

Време

Ъгъл на падане

09:00
12:00
16:00
09:00
12:00
16:00
09:00
12:00
16:00

11.17°
24.07°
5.32°
28.60°
47.26°
24.66°
46.18°
70.78°
39.60°

От данните, максималната стойност на ъгъла на падане (α) в 12:00 следобед през
юни 70,78°, а минималната стойност 5.32° е през декември в 16:00.
293

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Фигура 3 –Визуализация на PVGIS за покрива на БСУ
От спецификациите на инсталираните два реда панели върху покрива на БСУ
получихме стойност на l, а именно общата дължината (хипотенуза) на слънчевия
панел 1.956 m. Освен това за наклона на слънчевия панел се използват инструменти в
софтуера PVGIS, където получаваме най-ефективен ъгъл на наклона на PV-панели,
който е равен на 32°. Изчислена стойността h, използвайки ъгъла на наклона на
слънчевия панел (формула 3):
ℎ

sin 𝛽 ∗ 𝑙 , (м)

(3)

Фигура 4 – Интерфейса на PVGIS
Подставяйки известните значения в формула (3) получаваме:
h=sin(32o)*1.956 м=0.733 m
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Чрез формула (1) се получава:
𝑑

ℎ sin 𝛼
sin 𝑡 sin 2𝑡

1.956

𝑡
𝛽

𝛼

0.733 ∗ sin 70.78 𝑡
32 70.78
sin 𝑡 sin 2𝑡

Резултата от итерации, реализирани в среда Matlab са получен оптимален резултат на ъгъла tr=46,28°. След това се изчислява дължината на използвания отражател:
𝑅

.
,

°

1,014 м

Получихме стойност RL = 1,014 m.
В резултат имаме геометрични изчисления на оптималните размери на рефлектора за повишаване на производителността на съществуващата фотоволтаична централа на покрива на университета.
Впоследствие пред нас е поставена задачата да определим практически резултати
за повишаване на ефективността на производителността.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Електроенергия, произведена от слънчевите панели, зависи основно от количеството слънчева радиация, която пада върху повърхността на панела. Производителността на слънчевите централи се променя според интензитета на слънчевата радиация на всеки час, ден и месец. Излъчването на слънце, което не пада върху повърхността на панела, може да бъде обърнато към повърхността с помощта на рефлектор
под формата на плоско огледало. Това е показано с помощта на рефлекторен анализ,
който е извършен на мястото на евентуален монтаж. Според анализа са изчислени и
получени следните данни: за PV-централа, изградена с наклона 32° към плосък покрив, с целта за максималното увеличаване на отразената слънчева радиация е необходим монтаж на плосък рефлектор под наклон 46,28° и размера на дължината 1.014 м.
Според аналогичните проучвания от други лаборатории се очаква увеличаване на
производителността с 25% от средна статистическа.
Анализът е направен с потенциални данни с помощта на софтуера. След това е
необходимо да се анализира, като се използват данни от измерванията в реални условия, на същия наклон и рефлектор, инсталиран в съответствие с наклон, който е получен в резултат на настоящото изследвание. Също така, трябва да бъде направено измерване на реално увеличаване на мощността на генерираната енергия, влияние на
температурните промени на фотоволтаични панели свързани с увеличаването на обема на слънчевата радиация. Тези промени могат да имат негативни последствия за
моментната генерирана мощност.
Литература:
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DIGITALISATION IN THE BANKING SECTOR – THE NEED FOR
NEW CUSTOMER-CENTRIC BUSINESS MODELS
Alwin Bathija1
PhD Student, Burgas Free University
Abstract: This publication is part of a broader examination with regards to digitalisation in
the banking sector and the necessity of customer centric business models. The study also
considers the importance of perpetual alignment between business models and customer
needs to avoid market share losses.
This research paper examines at the extent to which digitisation in the banking sector is
needed and why customer centricity plays an important role. In terms of methodology, a
divergence analysis between banks’ current business models and customer needs will be
described which underpins the research question.
This article presents recommendations for banks in terms of how to dynamize business
models and optimization of channels. However, digitalisation in the banking sector is not
only an ongoing trend, but also poses a significant challenge to most institutions. This
article picks up on this and presents key challenges as well as opportunities for financial
institutions to deal with it.
An overview of digitalisation in the banking sector will be provided. It then takes a closer
look at customer needs and the current business models in banks. The article is rounded off
with recommendations for action and challenges for banks in digitalisation. This article
supports the wider objective of an elaboration to define a model to enable the banking
industry conducting a continuous analysis of defined input factors and resulting from that
changed customer behavior to derive recommendations for action to change or keep the
business model customer centric.
1. Introduction
The banking and financial industry is undergoing rapid change, driven by evolving
customer needs, new technology, the COVID-19 pandemic, new and disruptive competitors,
new generations, and new ways of working. Although the environment with regards to
disruptive competitors is changing fast, the banking industry seems to be stuck in their
traditional role with significant improvable technology and business models. This is
causing poor customer experience which ultimately ends up in market share losses in
traditional banks in favour of their competitors, quite often non-banks or nearbanks.
Although traditional banks have taken measures to become more customer centric, they
often face the challenge to win back the customers. So called digital ecosystems or ‘digital
cages’ on the competitors side make winning the customer back very difficult or sometimes
impossible. This makes it even more necessary for traditional banks to significantly reduce
the reaction time between the changed situation or customer behaviour and to move from a
reactive position to a proactive trendsetter position. However, traditional banks struggling
to enable a dynamization of their business model based on a changed environment or
changed customer behaviour.
1

Director, Global Digital Product Owner (Head of Digital, New to Bank)
HSBC plc. Headquarter, London, United Kingdom
297

Годишник на БСУ

том XLIV, 2021

Digitalisation in the banking sector is not only an ongoing trend, but also poses a
significant challenge to most institutions. In addition to the growing pressure to comply
with regulatory requirements, which means rising costs and declining earnings, the
demands of digitalisation are exacerbating the difficult situation of banks. Not only the
necessity to consider the topic of digitalisation for one's own institution, but the constant
emergence of disruptive technologies puts banks under massive pressure to retain relevant
market shares.
In particular, a large number of the newly emerging competitors have the advantage of
being able to optimally use the technological progress of recent years as well as the
networking possibilities and to integrate these into the business model. Especially the new
networking possibilities with customers using the internet enable cross-border competition
for the German banking sector. The rapid increase in the internet usage rate underlines this
trend: around 71% of the German population used the internet daily in 2019 (Statista,
2021). These developments call for the digitalisation of banks' traditional business models.
In the course of increasing technological change and the spread of the internet, Bill
Gates, the founder of Microsoft, made the following statement as early as 1994: "Banking
is necessary, banks are not” (Bender, 2013). He has been using this quote to describe the
banking sector ever since. With it he expresses that banking is essential, but banks as
institutions are not. This sentence seems to be steadily gaining in importance due to
ongoing technological progress (Eismann, 2015).
However, it is not only technological progress but also changing customer behavior
that poses challenges for banks. Declining customer loyalty, for example due to the
increasing turbulence on the financial markets, but also a lack of trust as well as the high
price sensitivity of customers are leading to further declining earnings for banks (Grussert,
2009). Customer behavior has also changed in terms of expectations. The basic needs of
customers – for example, to keep an account in a secure environment, to carry out the
necessary payment transactions or to save money – have not changed. However, the
demands of customers regarding interaction with the bank have changed.
Customer centricity is one of the key words in the financial industry however its
implementation has not been completed or in some areas not even started. There are
multiple definitions for customer centricity. A definition of a customer-centric management
system has been, structural aspects that ensure that organizational actions are driven by
customer needs rather by the internal concerns of functional areas (Jayachandran et al.,
2005). Furthermore, another definition has assumed that customer centricity is also
dependent on customers proception. Perceived customer centricity: The degree to which a
customer perceives a firm to put customers’ interests at the centre of all of its actions
(Habel et al., 2020).
The biggest challenge for financial institutions is that customer centricity is an ongoing
exercise and not a one-off. It is not just a matter of empowering the frontline staff; it
requires a company-wide implementation of the customer-centric mindset, starting with the
C-suite and filtering down to all operational and support departments (Ernst and Young,
2013).
Client behaviour as well as the external environment is changing steadily which
requires a dynamic adjustment of the business model. Client centricity is not a program it is
a change in mindset and behaviour which requires fundamental commitment from the
whole organization to think and act differently. Consequently, customer-centricity has
changed from being a buzzword to a strategic business imperative if companies wish to
attract, retain and evangelise customers i.e., being sustainable profitable and competitive
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(Valls Giménez, 2018). This requires a steadily adjustment of the value proposition and
marketing mix (Valls Giménez, 2018).
Several publications around client centricity and organizational change have been
underlining the necessity to consider client needs along the entire value chain. It is a
proactive approach that harnesses the power of analytics to understand the customer profile
and journey in order to design the experience based on anticipated needs; it then encourages
the right behaviour among staff to ensure customer satisfaction; and finally, uses customer
feedback to drive real-time improvements (Deloitte, 2014).
However, it is questionable whether and to what extent the traditional business model
of banks is threatened by technological progress and the resulting changes in customer
needs. Furthermore, this paper will contribute to answer the following research question:
Whether and to what extent does the banking industry need to change its current
structure to ensure a future-viable business model and consider any disruption?
Research questions
The aim of the wider elaboration where this article contributes to, is to define and
evaluate a dynamic and data driven methodology to enable banks to continuously react and
anticipate customer needs through a signal model. This model will enable banks to adjust
their business models in time to avoid market share losses through reduction of reaction
time to a minimum and ensure perpetual customer centricity.
Banks hold quite a significant amount of unstructured data which causes a poor data
quality hence not only inefficient and expensive operations but also less customer centric
processes. Newly established large corporates “newcomer” have revealed business models
with leveraging data to offer their clients with customized products and services. This
challenge for banks or advantage for newcomer steadily increases the pressure for banks to
react. This pressure for banks alongside the already challenging financial environment due
to the ongoing low interest rate phase, high operations costs, steadily increasing regulatory
requirements and market share losses driven through suboptimal customer centricity even
increase the challenge to free up time and budget for necessary business model adjustments.
This vicious circle nevertheless does not allow banks to refrain from efforts to retain their
customers through customer centricity.
The model within the wider elaboration will define its radar through situational factors,
which will consider both external factors and internal factors. The model is known as
situational model or contingency model. The "situation" basically includes all internal (e.g.,
company size, product programme, management philosophy, etc.) and external factors (e.g.,
economic situation, competitive situation, technology etc.) that are relevant for the design
of the organisational structure. In reality, an organisation is not confronted with just one
factor, but with a multitude of influencing variables at the same time (Grussert, 2009). In
this respect, a mono-causal characterisation of the situation is insufficient.
The biggest challenge for financial institutions is that client centricity is an ongoing
exercise and not a one-off. It is not just a matter of empowering the frontline staff; it
requires a company-wide implementation of the customer-centric mindset, starting with the
C-suite and filtering down to all operational and support departments (Ernst and Young,
2013).
Client behaviour as well as the external environment is changing steadily which
requires a dynamic adjustment of the business model. Client centricity is not a program it is
a change in mindset and behaviour which requires fundamental commitment from the
whole organization to think and act differently. Consequently, customer-centricity has
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changed from being a buzzword to a strategic business imperative if companies wish to
attract, retain, and evangelise customers i.e., being sustainable profitable and competitive.
This requires a steadily adjustment of the value proposition and marketing mix (Valls
Giménez, 2018).
This article contributes to the main objective of the wider elaboration which is to define
a model to enable the banking industry conducting a continuous analysis of defined input
factors and resulting from that changed customer behaviour to derive recommendations for
action to change or keep the business model customer centric. Customer centric business
models are essential to retain market shares or increase those (Oppold et al., 2021).
To be able to conduct qualitative research in a targeted manner and to address the
research gap, it is essential to define one or more research questions that reflect the core of
the investigation. Both the questions and the applied methods for the later evaluation and
analysis of the research results will be based on the five postulates of qualitative research
according to Philipp Mayring.
This article will contribute to provide further clarity to the following questions, which
are part of the research questions set in the wider elaboration and which will be considered
in more detail there.
1) Whether and to what extent does the banking industry need to change its current
structure to ensure a future-viable business model and consider any disruption?
2) Which key prerequisites in banks must be met to enable a dynamization of the
business model to ensure its customer centricity?
3) The following graph summarizes the objective of the elaboration.

Figure 1: Objective of the elaboration, Own illustration.
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Digitisation at a glance

2.1. Definition of terms
When defining the term digitalisation, it quickly becomes clear that this topic is
currently not only of great interest, but also characterized by a rapid pace of development.
A generally applicable definition of digitisation is not available. Rather, there is a multitude
of definitions that have their origins almost exclusively in the definition of the term
digitisation in the narrower sense. In the literature, digitisation in the narrower sense is
understood as the conversion of analogue data into digital data that can be processed with
the help of a computer (Wittpahl, 2016).
A broad definition of the term digitalisation describes the change of business models
through the optimization of business processes due to the use of information and
communication technologies (Deloitte, 2014).
An extended definition describes digitalisation as a process of change brought about by
the introduction of digital technologies (Jackson and Carruthers, 2019). However, newly
developed digital technologies will only lead to a change if they satisfy the needs of the
customers. A new technology without taking the needs of the customer into account would
not be used and would therefore not lead to any change. Digitalisation would therefore not
take place. For this reason, the inclusion of customer needs seems to be indispensable in the
development of digital technologies. Since the customer and thus also customer behavior
represents a significant determinant in the business model of banks, it can be assumed that a
change in customer behavior also requires an adjustment of the respective business model
of the bank. Consequently, the term "digitalisation" is defined as follows in the context of
this paper:
Digitalisation describes the process that leads to a change in business models through
the introduction of digital technologies, which have been developed with customer needs in
mind.
2.2. Development of digitisation
The topic of digitalisation is widely discussed in society. For example, the Federal
Government published a digital agenda in 2014. The digital agenda is a concept of the
federal government to positively accompany and promote further developments in
digitisation (Bundesministerium des Innern, 2014). This signal shows the explosive nature
of the topic, as well as the need for scientific research in this area.
One basis for digitalisation is the internet, which was already used by 71% of the
German population daily in 2019, with an upward trend (Statista, 2021). The intensity of
internet use is intensified using smartphones and tablets, the so-called mobile end devices.
In 2018, there were around 60.7 million smartphone owners in Germany (Statista (a),
2021). This number has more than doubled since 2012 (in 2012 there were around 24
million). A similarly rapid development can be seen in tablets, which, with around 40
million users (as of 2019) in Germany, are also increasing the pressure on digital
innovations (Statista (b), 2021). Due to these developments, digitisation, comparable to
globalization, can no longer be stopped. It is leaving behind changed structures, values, and
norms, which are forcing both customers and banks to rethink (Dapp, Stobbe and Wruuck,
2013).
Some providers who could only react with little flexibility to digitalisation were wiped
out of the market; new providers such as streaming services came along (Dapp, Stobbe and
Wruuck, 2013). Only a massive adaptation of the business models as well as the
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consolidation of the market secured the existence of the remaining companies (Dapp,
Stobbe and Wruuck, 2013).
2.3. Digitisation in the banking sector
The digitalisation requirement has arrived in the banking sector. The first measures,
such as the expansion of online banking or the implementation of mobile banking, have
already taken place. The communication possibilities between bank and customer have also
changed fundamentally using smartphones and tablets (Quitt, 2014). Many banks have
implemented the topic of digitalisation in their strategic development and are making a
huge amount of money available for the digitalisation of their services.
The banks have tackled the issue of digitalisation. Nevertheless, the financial sector has
considerable deficits regarding digitalisation compared to many other sectors. The internet
business of German retail banks is merely reactive (Heinemann, 2013): customers receive
information on products, prices and fees, services, and special offers when they search on
the respective websites. Customers are expected to know what information they are looking
for. More advanced providers offer a wide range of information and transactions, whereas
less advanced providers offer only the bare essentials on their websites (Heinemann, 2013).
The reasons for this poorer level of development are manifold. In addition to typical
industry reasons - for example, that products and services are immaterial and thus abstract,
money matters are regarded as confidential transactions and financial services products are
to be classified as uninteresting products - there are also institution-specific reasons, e.g., a
business model that is strongly product- and service-focused or less customer-centric
(Heinemann, 2013). The reactive behavior of banks in an environment of constantly
emerging threats, for example from new competitors, increases the pressure to innovate.
These competitors are often start-ups. Due to their lack of offerings so far, they cannot
engage in evolutionary innovation. In the context of evolutionary innovation, an existing
product or service offering is improved, made more efficient or cheaper. Consequently,
these competitors are active in the market with transformative (transfer of previous
products and processes into the digital world) or disruptive innovations (existing products
or services are completely replaced) (Wings and Kleine, 2015). There are many providers
who apply a disruptive strategy in the context of digitalisation. These disruptive strategies
pose a threat to retail banks. Retail banks are established financial service providers that are
forced by the high pressure to innovate into evolutionary innovations (Wings and Kleine,
2015). The innovation activity of banks varies within the German banking system. The
German banking system is based on three pillars: Cooperative banks, savings banks, and
private banks. For some years, these pillars proved to be stable and helpful (Boden, 2016).
The savings banks and cooperative banks usually have a large branch network because of
their desire to offer corresponding customer proximity. Private banks also generally have
branch networks, but these are - relatively speaking - significantly smaller than those of
savings banks and cooperative banks.
In addition to a large branch network, retail banks usually also have many advisors.
With the first developments in digitalisation and the growth of direct banks (banks without
a branch network), the banks with large branch networks also had to introduce the online
channel. As a result, customers' visits to branches decreased and shifted to the online
channel. Approximately 56% of Germans used online banking in 2017 (Eurostat, 2021).
This large increase in users of the online channel inevitably led to branch closures at banks.
While there were still 63,000 bank branches in 2008, there were only about 35,500 in 2018
(Grussert, 2009). This corresponds to a decline by more than half. However, a complete
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transformation from branch banks to direct banks is not possible, as up to twelve percent of
customers leave for every branch closure (Mihm, 2012).
Direct banks are another group that belongs to the established financial service
providers. They are characterized by the fact that they offer their products and services
without their own branch network. They thus limit themselves to direct banking as a new
distribution channel offered for banking transactions. Direct banks allow their customers
greater flexibility regarding opening hours. Customers of direct banks can conduct banking
transactions independent of time and place. Their growth correlates strongly with the
development and spread of the internet. Due to the cost savings resulting from the
elimination of branches, they have been attacking the banking sector with an aggressive
pricing policy for several years. In the decade since 2005, the number of direct bank
customers has grown from 8.2 million to 19 million users (Statista (c), 2021).
Divergence analysis between customer needs and the banks' current business
model
2.4. Development of the business model of banks
One of the most important basic functions of banks is the intermediation function. The
revenues for fulfilling this function continue to decline. Customers have the possibility to
obtain relevant information and developments almost free of charge at any time and from
anywhere. The function of the financial intermediary, e.g., lot size2 and maturity
transformation3 or risk transformation4 , is becoming increasingly less important from the
customer perspective (Auge-Dickhut, Koye and Liebetrau, 2014b). This creates pressure on
margins and digitisation for banks. Banks are required to focus on their core competencies
and consider a division of labor along their value chain.
When considering the core functions of banks, the advisory function, product
development or provision, and basic and execution transactions can be identified (AugeDickhut, Koye and Liebetrau, 2014b). The retail banks have concentrated on all three
segments of the value chain in the past. Only specialized institutions such as asset managers
have focused exclusively on the advisory function. In the past, there was a trend towards
centralization of activities within the value chain through the establishment of internal
service providers.
Banks are pursuing the trend of specialization and focusing on individual segments of
the value chain, for example through the targeted outsourcing of activities. Economies of
scale and other synergies are then achieved through insourcing, i.e., offering services to
other companies as well. Banks have recognized that the formation of value-added
networks in transaction processing or product development is indispensable for long-term
competitive success. The smaller retail banks in particular are interested in joining a value
network, as they themselves do not reach the critical mass in the area of transaction
processing or product development (Auge-Dickhut, Koye and Liebetrau, 2014b). In some
specialized institutions, e.g., providers in the private banking segment, transaction and
product services are often bought in.
2

Lot size transformation refers to the conversion of relatively small amounts into the necessary larger
sums (Adrian and Heidorn, 2000).
3
Term transformation means that short-term funds are used for longer-term loans (Adrian and
Heidorn, 2000).
4
Risk transformation means that the money given to the banks by customers is distributed among a
large number of credit seekers so that the overall default risk is reduced (Adrian and Heidorn, 2000).
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The question of the right business model is individual and cannot be answered in a
general way. Some banks are currently searching for the right business model (Oehler,
2015). A business model is a basic principle by which an organization creates, conveys and
captures value (Osterwalder et al., 2011). From the reactions of retail banks regarding
business models so far, the trend can be seen that they try to focus on a certain part of the
value chain and isolate the other parts.
As can be seen, the current trend is for specialized sales banks to concentrate on the
advisory function or on the customer interface and to make use of the services of other
providers in the value creation process. The product specialist focuses on product
development and should have the objective of producing the best products in the market.
The end customer distribution would be done by a partner in the value network. The
transaction service provider aims to be the cost leader in transaction processing. This can
only be achieved if high quality, for example using modern technologies, can attract many
partners and thus reach critical mass. This would achieve high synergies and economies of scale.
The trends described so far result from the generic strategies defined by Porter. He
defined three promising strategies (Müller, 2007):
Cost leadership
Differentiation
Focusing
Classic business models in the banking sector
Product development
– and delivery

Advisory function

Transactions business

Universal banks
Sparkassen/
Geno.-banken
Privat bankiers
Asset
manager
New trends in the banking sector
Product development
– and delivery

Advisory function

Transactions business

Distribution banks
Product specialist
Transaction specialist
Product- and
transactions specialist

Figure 2: Development of business models, own illustration according to:
(Auge-Dickhut, Koye and Liebetrau, 2014b).
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From the previous presentation, trends in all three strategy areas can be recognized.
While, for example, transaction processing must pursue the cost leadership strategy or
product specialists the focus strategy, banks are forced to implement a differentiation
strategy. Differentiation is considered to be those advantages that achieve a unique added
value for customers and thus satisfy their needs (Müller, 2007). A meaningful differentiation
strategy can therefore only be implemented if customer needs are focused within the
business model.
The previous adaptation of the business model through specialization in the value
creation process has the disadvantage of superficial consideration of customer needs. It is
an inside-out perspective: the companies determine from within how a customer process is
and should proceed. Particularly in the context of digitalisation, it is highly important to
focus on the customer and their needs and to align products and services accordingly. The
future trend regarding business models is therefore to move away from an organizationcentric orientation of business models and towards a customer-centric design of business
models.
Technological progress means that customers are more independent and hardly need
any contact with the bank or the customer advisor. This leads to the fact that the loyalty of
the customer to the bank decreases and thus the negotiating power is transferred from the
bank to the customer. The situation is aggravated by the fact that the number of competitors
from the non-bank and near-bank sector is constantly increasing. Customers have a high
level of transparency in addition to the high range of banking services, so that the
willingness to switch is further spurred.
The banks are called upon to show clear differentiation within their business model in
addition to constant cost optimization. The differentiating features must be so advantageous
for the customer that even a cost optimization, for example by shifting from the costintensive offline channel to the low-cost online channel, does not lead to a loss of
customers (Bischofberger, Kobler and Steiner, 2005).
Based on this realization, some banks have already started to consider corresponding
customer needs. At present, however, this is often done from the inside view of the
respective institution. Especially in times of increasing competition and rapid changes in
customer needs, it is necessary to define a bank's strategy outside-in, i.e., from the outside
in. This approach is also described in Michael E. Porter's Market Based View. The strategy
should be derived from the market within the MBV. The market includes, among other
things, customer needs. However, it must be taken into account that customer needs are
constantly changing, so that the corresponding business models must also react flexibly and
dynamically to the changes and thus require effective customer centricity (Auge-Dickhut,
Koye and Liebetrau, 2014a).
The speed of adaptation of the respective bank is also decisive. Fig. 3 an overview of
the importance of the speed of change.
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Figure 3: Importance of conversion speed, own illustration.
As shown above, a higher rate of change in customer needs can be assumed. The
delayed adaptation of the business model increases the risk that customers will switch to a
competitor who fulfils customer needs better. The already high willingness to switch due to
the decreased loyalty because of the lack of contact with the house bank is strengthened by
the higher transparency of other providers, by comparison portals and possibly by the
influence of social media.
2.5. Changing customer needs
As already explained, customer needs are an essential determinant of the respective
business model. In the past, the goal was to have as many non-imitable resources as
possible to establish a successful business model. While this requirement is still an
important determinant today, it is no longer the only one. Successful business models must
satisfy demanding customer needs and offer an attractive range of products and services
(Reichmayr and Baur, 2015). This requires banks to deal with customer needs more than
ever before. Customer needs analyses are therefore indispensable. These analyses must take
place regularly and integrate the relevant conclusions into the business model. Customer
needs are mentioned in almost every business model. However, the actual consideration of
these varies in maturity (Reichmayr and Baur, 2015). Customer centric business models are
essential to retain market shares or increase those (Oppold et al., 2021).
3.

Recommendations for action and challenges for the banking sector

3.1. Dynamization of the business model
To secure future competitive advantages, it is indispensable for banks to understand the
customer and to place him at the center of all their actions. Banks that understand the
customer's needs and are thus able to make tailor-made offers or communicate via the
desired channels achieve higher customer loyalty and thus a lower willingness to change as
well as higher customer penetration (Kern, 2015).
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Banks must constantly monitor customer needs and consistently incorporate them into
the business model. In addition to surveying and evaluating customer needs, the right
conclusions for the business model must be derived. An exclusive consideration of
customer needs is not sufficient. Rather, customer needs must be considered in connection
with the megatrends of digitalisation.
In addition to focusing on customer needs and the megatrends of digitisation, it is
necessary for banks to have a dynamic business model.
They should implement change as a normal cultural element in the corporate
philosophy (Reichmayr and Baur, 2015). In addition to low complexity, the business
models must also be easily changeable and adaptable (Kern, 2015). The traditional business
models of banks are highly complex. Individual products and services are mapped via
separate processes and technologies. The consequence of this is that the bank must bear
higher costs in addition to high operational risks. For customers, the complexity and lack of
flexibility in the cooperation with the bank are visible and often lead to a poor customer
experience. This is exacerbated by the lack of transparency of products, services, and
conditions. Emerging competitors do not need digitisation. They are already fully digitally
founded and know nothing other than digital infrastructures and business models
3.2. Optimization of the distribution channels
Especially for banks that must serve several customer groups at the same time, it is
necessary that customers are offered a high degree of flexibility in terms of channel
selection.
Media channels such as the telephone, online and mobile banking as well as selfservice devices emerged over time (Brock, 2015). For a long time, the bank branch was the
central contact point for customers. It was a mono-distribution and communication channel.
The role of the branch as the dominant channel is now in transition. The trend with regards
to bank branches is that the bank branch is one channel of several. Fig. 5 is intended to
illustrate this.

Figure 4: Position of the bank branch in transition, own illustration based on
(A.T. Kearney, 2012).
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As can be seen in Figure 4, the bank branch has always been seen as the „owner“ of the
customer relationship and has used other supporting channels to maintain the customer
relationship. However, the development is moving in the direction of having a data
household that holds the customer relationship and provides all eligible channels with the
necessary data. The advantage would be that these can be used as sales and communication
channels. Accordingly, it would be conceivable that, in addition to the exchange of reviews,
product deals could also be concluded via a social media platform.
Several terms have become established in the past for the use of diverse channels.
Terms such as multi-channel and omni-channel are often mixed. However, these terms
must be considered separately. The omni-channel approach is an extension of the multichannel approach. In the multi-channel approach, the individual communication and
distribution channels are considered in isolation from each other. Individual measures are
optimized and introduced on a channel-specific basis. There is a risk that customers
perceive the channels in isolation and do not recognize the multiple channels in context
(Stalla, 2015). In the omni-channel approach, it is important to present the communication
as such to the customer across channels. Measures and campaigns or offer extensions must
be optimized across channels (Stalla, 2015). For example, the customer expects that the
option to set up or change a standing order is not only available in the online channel, but
also via all other channels. An important prerequisite for this is that the information about
the customer is available centrally.
To reduce the discrepancy between the current business model of the German banking
sector and customer needs in channels, an expansion of the currently available multichannel strategy into an omni-channel strategy is indispensable. However, it is crucial that a
bank's omni-channel strategy is only the means to an end. Customers do not think in terms
of channels, but in terms of product or service desires (Stahl, 2014). Fig. 6 intended to
illustrate this.

Figure 5: The channels as a means to an end, based on (Stahl, 2014).
As shown in Fig. 5, a customer process can use several channels. The customer is
interested in the respective product or service and uses several channels throughout the
entire customer process, which can be combined in different ways. The combination can
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depend, among other things, on the service or product as well as on the customer's state of
mind. It is important for banks to provide a variety of different channels to offer customers
the desired flexibility in terms of communication and distribution. All channels must be
interlinked via an efficient omni-channel strategy and enable customers to carry out
banking activities, including advice, independent of time and place (Kern, 2015). The right
choice of channels as well as the corresponding marketing must be considered by the banks
on an institution-specific basis and be in line with the respective customer structure.
3.3. Discussion of challenges in the context of digitalisation
Digitisation is a major challenge for banks in several respects. First, it is a high-cost
driver for the banks, which must be borne. Especially in the current environment, banks are
under a lot of strain. Constantly growing regulatory requirements, the low interest rate
environment, volatile global markets, and declining customer confidence are just a few
examples from the banking sector.
One consequence of the current market situation and the cost constraints is staff
reductions. Despite the poor situation of the banking sector, banks are expected to make
high investments regarding digitalisation. For the digital transformation, in addition to the
high financial investment, a build-up of knowledge is also necessary, which can often only
be achieved by recruiting new employees. This poses new hurdles for the banks, because
hiring new employees while simultaneously cutting jobs is not possible for various reasons.
In addition, the declining attractiveness of the banking industry makes it more difficult to
recruit the necessary resources (Burgmaier, 2013).
While the banking sector is in this difficult situation, non-banks and near-banks have
almost optimal framework conditions. Google and its parent company Alphabet announced
in 2016 that they were nominated as the most valuable listed company in the world, just
ahead of Apple (Fuest, 2016). However, not only the non-banks and near-banks have a
better starting position, but also the direct banks, in Germany. Direct banks, such as
Comdirect Bank AG, have a head start in terms of digitalisation that the branch banks in
Germany first must catch up on.
Furthermore, the system architecture is also a major challenge. Among other things,
self-developed software solutions from the 1980s are still in use in the German banking
sector for existing customer management or payment transactions. Emerging non-banks
and near-banks are starting in a clearly evolved era, which is an advantage in this case.
Thanks to the new possibilities and their own innovative strength, they can create lean
solutions tailored to current customer needs and megatrends. This makes them much more
agile than the majority of the banking sector in Germany (Grobe and Steinkühler, 2015).
In the context of digitalisation, it is of high importance to consider the issue of security.
Trust and security of transactions and data are a necessary basis for a customer relationship.
For this reason, banks must give priority to the protection of customer data and
transactions. Banks in particular are often affected by fraudulent attacks, which are used to
spy on personal data, for example, to steal money (Dapp, Stobbe and Wruuck, 2014). In
addition to an innovative digitalisation strategy, banks should ensure adequate IT security.
This challenge is not only characterized by a high initial investment, but also by constant
monitoring (Dapp, Stobbe and Wruuck, 2014).
Despite the high challenges, the pressure for banks to act should be taken seriously and
a radical renewal should be pursued. An adjustment of the business model or a strategic
positioning in innovative markets and technologies can also take place through
cooperation’s and participations with innovators, e.g., with FinTech’s. The banks have the
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challenge here of finding the right provider or innovator, but they can secure important
future market shares in this way.
Measures to overcome the challenges can be manifold, such as the support of the
regulators or the government. Both regulators and the government have the goal of securing
the economy in the long term. Systemically important banks in particular pose a
considerable risk to the entire economy if they fail. Special subsidies or support for banks
to invest in the digitalisation strategy would be conceivable in terms of support.
Another strategy should be cooperation within the banks. The high pressure to act
could result in a multitude of uncoordinated offers. These isolated solutions massively
hinder the widespread use of digital solutions. For example, it would not be expedient for
each bank to develop its own mobile payment solution. Instead, widely accepted solutions
must be developed that reduce complexity for customers and enable acceptance by
merchants. This is an important prerequisite for the success of digital offers.
4. Final Remarks
It can be stated that banking in the sense of banking products and services is
indispensable. The basic functions of banks are also indispensable for an economy. However,
those who fulfil these functions and provide the desired banking products and services are
becoming increasingly unattractive to customers.
Despite all the existing challenges, it remains to be said that banks must recognize the
need for action resulting from digitalisation and map it consistently and, if possible, without
loss of time via a customer-centric business model. This is the only way to ensure the future
viability not only of banking, but also of the banks. The banks must be able to map these
changes as quickly as possible using a customer-centric business model. This is the only
way to ensure the future viability not only of banking but also of the banks.
An outlook for the banks in connection with digitalisation and the upcoming trendsetters
could be the following scenarios:
- Scenario 1: Banks as trendsetters – Banks drive digitisation trends and take the
lead. This allows them to further expand their existing market shares and manifest
their competitive position.
- Scenario 2: Banks and trendsetters – Banks have a lot of know-how and usually a
large market share. Trendsetters in the sense of start-ups must laboriously build up
these components. It would be conceivable for banks to cooperate with trendsetters
to achieve a common benefit.
- Scenario 3: Trendsetters as banks – Due to a low speed of change and static
business models, banks could lose more and more market share to the trendsetters.
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Abstract: Value chains have ever been subject to technological change. In recent years,
digital technologies have enabled the rise of digital platforms that shaped how value chain
players interact with each other whereby platform value chains reveal a specific
architecture of a powerful platform core and a surrounding ecosystem of different players
that participate in different ways in the value creation process. Most recently, new digital
technologies such as Internet of Things and Distributed Ledgers like Blockchain are on the
rise. These technologies can enable an interaction of different value chain players without
the necessity of an intermediate, e.g., a platform core, which is subject to future research.
This paper proposes a research agenda for this topic around three major areas: (1) the
creation and maintenance of trust among value chain participants, (2) the way how
coordination will happen between different value chain players and (3) which business
models might evolve or disappear and how value creation and capture will look like once
these digital technologies are utilized in value chains.
Keywords: Value Chains, Platforms, IoT, Blockchain, Distributed Ledger.

Introduction
Throughout the last years, digital technologies have enabled the rise of digital
platforms that transformed the way of value creation and value capture in value chains.
Hereby profit pools of value chains (Gadiesh & Gilbert, 1998) and power patterns of value
chain participants have changed, shifting significant power to those players who define the
platform core and by this somehow control the interaction of all platform participants. In
particular, the platform core connects different players and thus facilitates trust and
interactions among participants and especially manages access to customers which has been
considered as very powerful in academia (Cusumano & Gawer, 2012). Research on
platforms has emerged throughout the last two decades whereby initial publications referred
to the technicalities of platforms and more recent ones refer more to the architecture of
platforms as new type of (digital) value chains.
Recently, new digital technologies are on the rise like the Internet of Things with
connected physical objects and Distributed Ledger technologies like Blockchain. These
technologies are technically capable to take over certain key activities that are currently
being carried out by platforms, like facilitating trustworthy interactions between different
value chain players and sharing data to create insights about important elements such as
demand. This paper outlines what elements need to be considered and what key questions
need to be examined by future research in order to assess the impact of these new digital
technologies on the evolution of value chains.
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Value chains
The concept of value chains originally stems from looking at different disciplines in
one company that are required to create a final outcome, i.e., a product or service, and has
been transferred as holistic concept to look at the joint value creation and value capture of
different players or industries respectively. In classical linear value chains, the chain can be
looked at subsequent steps, ranging from raw material to intermediates, up to the final
product on consumer level. In some cases the term supply chain is used in a similar manner,
outlining the interaction between different players in order to create a final product or
service. Although supply chains and value chains refer to the same flow of goods, it is
notable that each concept looks at this process from a different angle. In particular, the
concept of supply chains aims to optimize transaction costs, i.e., improving timing and
resource requirements. On the contrary, value chains look at the value being created and
captured from a customer perspective. This explains why highly efficient supply chains can
potentially fail to be effective as value chains if they do not create sufficient perceived
value at customer level (Feller, et al., 2006). Based on this logic, it can be derived why new
digital players can disrupt existing value chains as they do not necessarily need to disrupt
the actual value creation process but put more emphasis on elements that are perceived as
very valuable by customers such as convenience or flexibility (von Leipzig, et al., 2016)
and hereby establish improved value chains. In line with this consideration, recent research
states that existing value chains can be easily disrupted by someone who creates more value
(Bughin & van Zeebroeck, 2017), referring to value chains being subject to constant
evolution. Moreover, the concepts of supply chains and value chains can be distinguished
by assessing governance as key element of both concepts. Hereby the concept of supply
chains states that each player is responsible – and thus governs – its individual step
whereby value chains can be governed by someone superior that is not necessarily involved
tin the physical flow of goods (Timmer, et al., 2014).
Another angle to look at value chains are profit patterns, a concept being introduced
more than two decades ago in order analyse the commercial attractivity of different value
chain steps. The concept reveals that high net sales figures do not necessarily imply high
profits being made as different value chain steps reveal a different degree of competition
and/or are associated with different degrees of customers´ willingness to pay (Gadiesh &
Gilbert, 1998). As a consequence, it might be much more attractive for focus on certain
niches of value chains in order to optimize for profitability. As profitability is rather easy to
identify by looking at cost being charged at each step of the value chain, it needs to be
considered that profitability cannot directly be linked to value chain power. Examples could
relate to value chain players who provide components which are critical to assemble final
customer products although their profitability might be rather low compared to other value
chain steps. In line with this, research states that different value chain steps show different
degrees of power whereby a rather high degree is associated with the access to final
customers (Mudambi, 2008). This could explain why many platform players have become
rather powerful as they facilitate which platform participants get access to customers in
order to offer their products and services (Parida, et al., 2019). Recent research states that
many value chains have significantly increased complexity and rather became value
creation networks with many players and interactions in recent years (Rejeb, et al., 2019).
This will likely increase even more after the Covid 19 crisis in order to offer different
alternatives within one value chain on a modular basis to ensure a stable value creation
process (Strange, 2020) which pinpoints towards platforms who are by nature organized in
a modular way.
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Digital Platforms as new type of value chains
Digital Platforms are virtual collaboration spaces whereby the platform owner offers
platform participants to jointly sell their products and services and create innovation
together (Cusumano & Gawer, 2012) so that customers get access to a broad variety of
offerings in a very convenient way (van Alstyne, et al., 2016) In that sense, platforms act as
matchmakers. Platforms are not new but digital technologies have leveraged their rise as
they help to foster elements that are perceived beneficial by customers such as convenience
and freedom of choice (Constantinides, et al., 2018).
An essential question is to which degree platforms need to drive innovation among the
platform participants and if pure digital marketplaces can be considered as platforms as
well. Notwithstanding this conceptual discussion, recent research shows that many
platforms do offer both, pure marketplace functionalities and also innovation spaces which
might turn them into some kind of hybrids in practice (Riso, 2019). Throughout the last
years, scholars´ attention is drawn from the technicalities of platforms towards their
business models, i.e., the way how value is created and captured (Bonina, et al., 2021). In
line with this, research reveals that platforms do differentiate from linear value chain as
different players mingle around the platform which would be competitors in linear value
chains. Consequently, competition on platforms is different from linear value chains and
many players might end up in some kind of competition-collaboration dillema with shifting
roles of the same players (Gossé, et al., 2020). Although platforms have been researched
intensively throughout the last years, there is very limited research on the power patterns of
platforms and especially on how ecosystem players can maintain and protect their position
towards others in such a dynamic context (Giones & Brem, 2017). The reason why
competition needs to be considered differently for platforms is the so called network effect.
This means that the perceived value of a platform increases the more participants join the
platform and interact on it (Cusumano & Gawer, 2012). Nevertheless, very recent research
shows that network effects might prevail for platforms with rather complementary players
and network effects might not be as strong if only similar players interact on the platform as
this does not necessarily broaden the platform´s offering and thus does not increase
perceived customer value (Bonina, et al., 2021). Other authors state that the degree of
complementarity of platforms might in fact be positively correlated with increasing
network effects (Zott & Amit, 2017) but on the other hand, players might be detracted from
highly complementary platforms as they absorb more effort from each player and by this
potentially distract them from joining other platforms at the same time (Jacobides, et al.,
2018), although these dynamics might be subject to further research (Giones & Brem,
2017). Notwithstanding, research shows that network effects of platforms have the potential
to disrupt existing linear value chains sustainably (Steur, 2018). Accordingly – and in
contrary to linear value chains – platforms aim to optimize not primarily for perceived
customer value but foremost aim to increase network effects and attract more and more
players fast (van Alstyne, et al., 2016). Especially, this can be observed once new platforms
emerge and put much more effort in increasing network effects and attracting ecosystem
players than improving customer value at first (Korhonen, et al., 2017).
Some authors associate success of platforms with their degree of openness, i.e., how
easily new ecosystem players can join the platforms (Kazan, et al., 2016) as this stimulates
innovation. Most recent research states that many customers make use of platform offerings
whereby they would not have used the individual service offerings of the respective
ecosystem players before (Verhoef, et al., 2021). In line with this, platforms can not only
create innovative offerings but can also innovate the way how value is delivered.
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Nevertheless, recent research indicates that platforms might stifle their innovation
capabilities once they start to put financial pressure to their ecosystems (Caplan & Gillespie,
2020), outlining that value capture is an essential element to assess platforms (Schor, et al.,
2020).
Platforms reveal a special type of architecture as they comprise a platform core that
facilitates all interactions and a so called ecosystem, a network of different players that
jointly create offerings, whereby the platform utilizes insights on these interactions in order
to stimulate new ones (de Reuver, et al., 2018). Hereby platforms are highly modular as
they can assemble different players for different purposes and - by smartly combining these
different players - offer a great variety of products and services to customers (Gossé, et al.,
2020). In line with this sheer endless flexibility, platforms require a coordinating body that
ensures that the right players provide the right solution at the right time (Phillips, et al.,
2017). In context of new digital technologies that enable the interaction of different players
without a central institution, it seems to be an open question to research what type of
orchestration will be required then and how this will look like (de Reuver, et al., 2018).
Some authors indicate that platforms are powerful as they can utilize insights they get from
various transactions on the platform, behaviours from customers and ecosystem
participants, in order to improve their offering (Bonina, et al., 2021) which makes the flow
of information on platforms an important element. Comparing platforms with linear value
chains, both concepts reveal advantages and disadvantages. Linear value chains are highly
efficient as each player knows what to do at his individual step and thus optimizes
accordingly. On the other side, platforms foster innovation and by this attract more and
more customers. This might explain why some powerful platforms like Amazon do enter
into linear value chains in order to combine best of both worlds. If this is a single case or an
emerging trend is subject for further research (Constantinides, et al., 2018).
Although linear value chains have increased their complexity, the boundaries of value
chains can be examined rather easily by looking at the value creation flow from raw
materials to finished goods. This might look differently for platforms with an ecosystem of
rather loosely connected players, especially if these players are active on different platforms
and so different platforms´ ecosystems do overlap and knowledge flows from one platform
to another. Generally, platforms are a rather fluid concept without a stiff hierarchy and
ecosystem players shifting roles from time to time (Constantinides, et al., 2018). That being
said, platforms are not easy to depict from an organizational perspective. Nevertheless,
some authors refer to the importance of the platform´s technical nature with open interfaces
enabling the flow of information and onboarding of new ecosystem players as determining
factor, stating that the technicalities determine the organizational boundaries and not
necessarily vice versa (de Reuver, et al., 2018). Although this might be a rather
subordinated question at first sight, it could become much more relevant once looking at
new decentral digital technologies like Internet of Things and Distributed Ledgers as their
technical setup could shape the organizational development of associated value chains. In
fact, platforms have been considered in past research via a rather simplistic view by mainly
outlining specifics of either the platform core or the surrounding ecosystem (Bonina, et al.,
2021). Due to the powerful and knowledgeable nature of the platform core, some authors
put platforms even in the context of planned economies (Wang & Li, 2017). In line with
this, it seems crucial to assess the location of intelligence on platforms in order to determine
the associated power structures as different types of platforms can be observed, meaning
that intelligence can be rather with the platform core or with the ecosystem players (Tiwana
& Konsynski, 2010). The more intelligence is associated with the platform core, the more
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powerful the platform core becomes, the lower the degree of innovation among the
ecosystem players which in turn has negative impacts on perceived customer value.
Decreasing customer value once again lowers the attractivity for other ecosystem players to
join and by this network effects cannot come into play effectively (Constantinides, et al.,
2018). Consequently, platforms will always have to balance between knowledgeable and
thus powerful ecosystem players and a powerful platform core in terms of information
advantages and thus superior intelligence, especially considering the fact that ecosystem
players do show a rather low degree of loyalty and can easily switch to another platform
(Farrell & Greig, 2016).
Derived from this, it seems that access to relevant and critical information is an
essential pillar of value chain power and needs to be considered once exploring future
platform evolutions. Exactly this consideration pinpoints towards the question how
platforms – or generally value chains – can develop towards once digital technologies enable
different players to communicate and thus cooperate more flexibly without a knowledgeable
and thus powerful platform core.
Decentral Digital Technologies as shaping forces for value chains
As outlined, an essential element of value chains relates to access and flow of
information whereby an immanent issue of value chains is information asymmetry as one
player can have more (valuable) knowledge about relevant information such as demand,
timing or willingness to pay than others. As the concept of value chains is thought from a
customer perspective, it seems to be likely that those value chain players might have an
advantage who gather insights on customer needs (Feller, et al., 2006). Due to information
asymmetry, trust between different players plays an essential role. If value chain players are
well known to each other and conducted various interactions among each other already,
trust is likely established effectively already (Phillips, et al., 2017). On the flipside, this
might not always be the case for unknown value chain players. Based on the nature of
platforms as innovation spaces, new combinations of platform participants are facilitated
within the value creation process on the platform and new combinations of different players
emerge frequently. Hence, the element of trust strongly relates to ecosystem players on
platforms as they are drawn together for a specific, often time-bound purpose in order to
create innovative offerings. Hereby the platform acts as trust-building intermediate that
facilitates the interactions between different players and acts as mediator if issues occur
(Hesse, et al., 2020). Generally, this trust-building and mediating role might get even more
important, once value chains get more and more globalized and relationships last rather
even more shrotly (Schmidt & Wagner, 2019).
Furthermore, research shows that platforms make use of their insights on different
players´ capabilities, expectations and demands in order to match the right players at the
right time and by this establish and maintain trust as interactions likely turn out to be
successfully once matchmaking is done in an effective manner (Kilhoffer, et al., 2017). To
enable this, platforms act as data hubs that collect and process various data points from all
players interacting on and with the platform. That being said, platform as central
institutions are subject to data security risks. If platforms are attacked by hackers, they can
potentially get comprehensive insights on various interactions and by this might have the
opportunity to manipulate the flow of information and thus transactions on the platform.
Recently, new digital technologies are emerging that are referred to as so-called Distributed
Ledgers, e.g., Blockchain, whereby data is stored in a decentral manner, being distributed
among many participants of a network. Hereby transactions need to be validated by all
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players that store data – not only by a single, central institution like a platform core (Dufva,
et al., 2017). Blockchains are a type of distributed ledger technology whereby data points
stored as blocks among many participants and these blocks sum up to a chain, the
blockchain. Thus, blockchains are decentral databases for keeping records of data
transactions (Schmidt & Wagner, 2019). Blockchain users participate in the network and
validate transactions with a special type of authorisation, a public-private key, whereby the
private part of the key is only known to the respective user and the public part is open to all
others (Christidis & Devetsikiotis, 2016). Generally, the blockchain technology could help
to bridge connectivity issues of different platforms and digital networks (Rejeb, et al.,
2019).
Blockchains can operate as public networks with open access or as private networks
being restricted to only a limited number of users (Chedrawi & Howayeck, 2018), whereby
private blockchains operate much faster as transactions only need to be validated by a
known and limited group of participants (Christidis & Devetsikiotis, 2016).
Most recent research shows that these technologies can significantly increase
transparency between different players in a value chain and by this potentially enable new
ways of value creation and value capture (Parida, et al., 2019). Initial disadvantages of the
technology refer to its high energy requirements (Constantinides, et al., 2018) and timeconsuming nature as each transaction needs to be validated by every participant of the
network so that the technology decreases speed once it gets scaled (Nikolakis, et al., 2018).
In this context scholars consider the concept of Sharding as potential solution to this
problem, meaning that different layers of distributed ledger technologies are established
whereby validation happens only within one layer and once certain procedures are finished,
a new digital object is created on a superior ledger (Rejeb, et al., 2019). Examples could
relate to logistics whereby one layer validates transactions within one warehouse and once a
truck is packed, a digital avatar of the truck is created on a superior layer of the network
that validates transactions between different warehouses. By applying this concept, research
emphasises on many opportunity areas for this technology and especially identifies the
opportunity that those players can be replaced who currently take care of validation tasks
such as certification, audits or simply granting access to certain areas (Li & Li, 2017). As
some of those players who currently perform these tasks might serve as bottlenecks for the
flow of goods and services in value chains, these technologies can have the potential to
speed up those processes substantially (Nikolakis, et al., 2018). In particular, research
outlines that these technologies can be used to substitute central institutions like platforms
when it comes to their trust-building role (Chedrawi & Howayeck, 2018). Additionally, this
might not only be true for value creation but also for the way how value is captured (Parida,
et al., 2019), whereby so called smart contracts would play an essential role. These smart
contracts automatically trigger certain activities once a defined prerequisite is met
(Christidis & Devetsikiotis, 2016). Examples would be an automated payment once goods
arrive at customers or an automated placement of orders once a sensor detects that a certain
stock level is reached. Hereby Distributed Ledgers like Blockchains interact with the so
called Internet of Things with connected physical objects and these technologies might
account for new ways of value creation and capture and thus value chains (Constantinides,
et al., 2018). In this context, some authors specifically ask how these technologies will
impact the current way how platforms operate and if they would even account for new
types of platforms (de Reuver, et al., 2018). Nevertheless, other authors state that also these
technologies might require some kind of coordination (Jacobides, et al., 2018) although it is
not clear how coordination will look like once these technologies come into play. More
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interestingly, smart contracts could be used also for players who are not known to each
other if one player meets the requirements being set by another player and then actions get
triggered. Examples could relate to tendering whereby one player automatically wins a
certain tender if a certain price point or qualitative requirement is met. This process would
not require a qualifying institution as middle man and therefore could impact platforms
strongly. Additionally, these new ways of interactions between different value chain players
could enable that certain players might open their assets to be used by others once certain
preconditions are met which potentially enables new business models and a more efficient
overall resource allocation along value chains (Ehret & Wirtz, 2017). Nevertheless, other
authors refer to data ownership being a significant hurdle while hypothetically assessing
these new opportunities (Hein, et al., 2019). Additionally, some authors state that these
considerations are based on one-sided optimism and need to be assessed in practice
(Lember, et al., 2019). That being said, recent research clearly shows that these new
technologies can leverage individualization and personalization as customers can be
integrated in the value creation process much more easily (Zaidi & Belal, 2018) and by this
new business models are likely to emerge (Ghanbari, et al., 2017). Authors postulate that
these new business models can be strongly related to sharing or usage-based renting
concepts (Suppatvech, et al., 2019) and are likely to be much more outcome-oriented than
based on input factors (Giere, 2017).
Although an increase of smart objects in conjunction with smart contracts could enable
a decentral digital economy, these objects need to seamless interact with one another which
is considered as key challenge in current research (Noura, et al., 2019) as they literally need
to speak the same language in order to be compatible (Hein, et al., 2019). Notwithstanding
the technical issues that arise along these lines, the organizational implications of such
digital value chains are subject to future research according recent publications (Schmidt &
Wagner, 2019). In particular, this refers to the question on who is initiating these
interactions and for what purpose, driven by what type of motivation and it also refers to
the orchestration of those digital players once a network is established. In that context
research points towards the nature of platforms that either arise if one player proactively
aims to assemble more (complementary) players around in order to create network effects
or that particular players gather around a certain customer need in order to provide a
suitable offering (Ikävalko, et al., 2018). The latter might give an interesting hint on the
evolution of value chains once the before mentioned technologies are utilized as they value
proposition for customers is key driver to create new business models and transform value
chains sustainably (Metallo, et al., 2018).
In essence, it seems that these new decentral digital technologies can have an impact on
value chains and on platforms in particular. Existing business models might likely not be
sufficient to capture the all the opportunities of Internet of Things and connected assets as
recent a study for industrial setups reveals (Ehret & Wirtz, 2017). Accordingly, it needs to
be explored what new forms of value chain organisations might be required then.
Future implications & proposed research agenda for digital value chains
Value chains have been subject to constant development ever since. Especially, new
technologies have contributed to the evolution of value chains, both from the perspective of
customers but also from the viewpoint of producers. In line with this, lines between these
two types of value chain participants became blurry as new forms of value chains like
platforms emerged.
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The rise of platforms was triggered and supported by digital technologies whereby
platforms have disrupted many linear value chains and enabled new business models
accordingly.
In line with this, new decentral digital technologies in context of Internet of Things and
distributed ledgers can potentially trigger a further development of value chains and by this
potentially transform platforms as we know them today. As research is in generally very
limited when it comes to power structures of platforms, it is an open question for research
how power pattern of value chains might evolve once these new decentral technologies are
applied. Notably, three major research areas can be identified that are subject to further
research:
(1) Trust & Mediation
Аs outlined by various others, new decentral technologies are technically capable to
validate transactions via a decentral approach und thus distribute power of validating
institutions among various parties of a network, i.e., a value chain. Currently, superior
institutions serve as trust-builder, such as banks or also the platform core for platforms. In
line of those new decentral digital technologies it is an open question if these technologies
would not only be technically capable to establish trust among different (unknown) value
chain players but also to perform this effectively in practice.
Furthermore, it is subject to research how these technologies come into play once
conflicts between different value chain players arise and if they can be utilized as mediating
instrument in these cases.
(2) Value chain coordination
As outlined by the research around value chains and supply chains, scholars assess how
well transactions are coordinated between different parties within one value chain, whereby
the concept of value chains puts strong emphasis on the perceived value at customers and
the supply chain perspective looks after efficient flow of products and allocation of
resources. Accordingly, it is subject to research how these new technologies can be utilized
among different value chain participants for effective and efficient resources allocation. In
particular, future research needs to assess how these technologies will work out in terms of
matching the right players for a particular purpose at the right time in order to meet
customers´ expectations and by this pay into (and improve) perceived customer value.
(3) Business model enablement, value creation and value capture
The flow of data between various digital objects and thus parties can significantly
improve data transparency across value chains. Consequently, it will be subject to research
what type of new business models will be enabled by these technologies and in particular,
how value creation of (different) value chains players will look like. For value capture it
might not only be subject to research if these technologies can be used to maintain existing
value capture schemes but also enable new forms of how value is captured. Additionally, it
needs to be explored what type of business models might disappear due to the deployment
of these technologies.
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Figure 4: Schematic Graph of 3 research areas
These three elements can be observed in an isolated manner although they are
somehow connected with each other as trust serves as basis for any kind interaction
between different value chain players and thus is the prerequisite for a coordinated value
creation process. New forms of coordination might trigger and impact the evolution of new
business models whereby these business models can form the basis for trust among
different value chain players as they can participate from the value being captured along the
value chain. Accordingly, it is suggested for future research to explore these three elements
in conjunction due to their interconnectedness.
Conclusion
Decentral digital technologies can potentially shape value chains as we know them
today. As outlined, the question if and how this could happen is subject to future research.
In particular, scholars need to explore the implications of these digital technologies on trust,
coordination among different value chain players and the enablement and disappearance of
business models within value chains. This paper´s aims is to provide guidance on particular
areas for future research projects in order to explore and capture the potential impact of
these new technologies on future value chains comprehensively.
As these technologies might serve different purposes in different value chains of
different industries, it might be suitable to assess and compare different industries in order
to draw conclusions on overall implications of these technologies for future value chain
evolutions.
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DIGITAL LEADERSHIP AND CORPORATE CULTURE: WHAT
CHALLENGES DO MANAGER ENCOUNTER AND HOW
DIGITALITY INFLUENCES LEADERSHIP BEHAVIOUR
Diana-Marie Schröder
PhD Student, Burgas Free University
Abstract: This article presents a study that examines the link between digital leadership
and corporate culture. Leading teams remotely pose new challenges for managers. For
example, the lack of physical collaboration with employees can be a big impediment. The
focus of this research paper is precisely on these challenges. It underlines and proves the
relevance of digital leadership from the perspective of remote leadership. The extent to
which leadership has changed against the background of digitality and the digital maturity
of companies is examined. Digital maturity is clearly identifiable and measurable in a
company and can be influenced by the leadership style of leaders and managers of different
hierarchical levels within an organization. Using a practical example challenges that
leaders and companies face will be verified within this empirical environment. At the same
time, a methodology in the form of a workshop-format is introduced. It enables leaders and
managers of different hierarchical levels to succeed in working digitally. At the same time
an uniform understanding of values will be needed in order to shape a value based
corporate culture.
Not only the topic of changing leadership styles due to the digital age is addressed. A
concrete practical reference presenting a tool and methodology that enables leaders to
manage the challenges that remote leadership brings with it, is offered. The approach
explored is adaptive. Meaning the concept can be applied to all types of companies and
teams. A concrete practical use case proves the methodology against its applicability in
practice. And abstracts the complexity that remote leadership and digital maturity entail to
an understandable level. It therefore offers leaders of various hierarchical levels an
opportunity to influence the culture within their teams. In this way, leaders and managers
are able to significantly strengthen and positively influence the digital maturity of their
companies.
Introduction
Digitization and remote working, which has become increasingly important, especially
in the past year due to the COVID pandemic, pose new challenges for both companies and
their executives. Research conducted and published by MIT Sloan Management Review in
collaboration with Deloitte Digital in 2016 shows that 90% of the 1000 CEOs interviewed
are convinced that business is being transformed and influenced by digital business models.
70% of interviewees even believe they do not have the right skills and leaders to embrace
and adapt to these evolving structures (Kane et al., 2016). Preparing a company for
digitality and the digital future means aligning and changing the entrepreneurial activities
and structures, the people and, above all, the culture in synchronization with the
organizational goals. Companies should succeed in integrating their digital strategy into the
companies overall strategy. This means that processes, business models, as well as the
promotion and retention of talents, will be transformed by technology. The corporate
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culture, which is characterized by common values and features, plays a central and decisive
role. Characteristics such as the willingness to take risks, to try new things, the investment
in talents and its advancement, as well as the development of leadership personnel such as
business executives and managers significantly shape companies in terms of their digitality
and help them to drive innovation and significantly advance the digitalization of their
business (Bersin, 2016; Kane et al., 2016).
Managers and the leadership style they use to lead teams and employees are closely
intertwined with the culture of a company and have an immense influence on the
organizational structure and the prevailing corporate culture. Last but not least, the attitude
of managers with regard to digitally driven topics and framework conditions, such as
technologies or the willingness to work remotely (e.g., home office), has a strong influence
on the corporate culture of a company. The culture is also influenced by the employees and
their own willingness to try out new things, find new ways of working together, and their
identity and willingness to take on responsibility. It is therefore more important that a
corporate culture is characterized by uniform values and that these are also lived and
intensified over time(Bersin, 2016; Kane et al., 2016).
Leadership and Leadership styles in the modern era
Change processes characterizes our time and countless aspects of our lives, both in the
private and professional context. Especially in the professional environment, we experience
this in the form of a change in markets, products and, above all, needs. Last but not least,
globalization and the technological change of the past years move companies and
organizations and lead to changes within them. Especially in terms of employee
management and leadership within companies. Pure technical knowledge is now no longer
sufficient to be able to successfully lead employees and teams; instead, competencies such
as the willingness to innovate or the ability to learn seem to be becoming increasingly
important. Teams are becoming more heterogeneous and complex, corporate structures are
becoming more complex and work behaviour and the culture have changed (Winkler &
Niedermeier, 2020). Against the background, a manager in particular must react flexibly to
economic and, not least, social changes and requirements. They must act with foresight in
order to cope with structural change and the demands that come with it. This is the only
way to support sustainable corporate development and, not least, the performance of a
team, thus securing a decisive part of the company's success.
Leadership behaviour over the years has changed. From a very authoritarian and
strongly hierarchical power-motivated leadership style of many managers to an expressive,
charismatic leadership to a cooperative leadership style.
Authoritarian Leadership
Authoritarian leadership describes a leadership behaviour in which the decision-making
authority and the leadership of employees rests unrestrictedly with one person alone.
Employees are not integrated or involved in any decisions. Authoritarian leadership is
characterised by a strictly hierarchical structure between the superior and the employee.
The authoritarian leadership style requires a high degree of obedience and discipline from
the employees towards the superior. Within the framework of an authoritarian leadership
style, it is common for work results to be strongly evaluated and checked by the manager,
i.e. through external control. Authoritarian leadership is also called patriarchal leadership
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style because it is characterised by the authority and the claim to rule of a single person
(Taylor & Roesler, 2011).
Transactional Leadership
The transactional leadership style is based on an exchange relationship between the
leader and the employee. However, two decisive dimensions are in the foreground: on the
one hand, performance-based remuneration and on the other hand, intervention by the
manager in the case of deviations from the desired behaviour. The employee receives
recognition for good performance, but also negative feedback in the case of unsatisfactory
performance. This form of leadership is thus characterised by a high degree of control and a
predefined structure by the manager (Furtner, 2016b, 2016a; Sturm et al., 2011).
Charismatic Leadership
To a certain extent, charismatic leadership is similar to patriarchal leadership, as it also
involves a claim to power. However, unlike patriarchal leadership, charismatic leadership
relies on the charisma of the leader's extraordinary personality. Charisma is defined by Max
Weber as a "certrain quality of an inidividual personality, by virtue of which he or she is set
apart from ordinary people and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at
least specifically exceptional powers or qualities. These are not accessible to the ordinary
person, but are regarded as of divine origin or as exemplary, and on the basis of them the
individual concerned. is treated as a leader." (Robbins et al., 2016 p. 341). Accordingly, a
charismatic leader possesses one or more characteristics that positively distinguish him or
her from others and on the basis of which he or she is valued. In the literature, four
characteristics are repeatedly highlighted and named that make up successful, charismatic
leadership:
1. a clear and comprehensible vision that the leader has.
2. a willingness to take personal risks in order to achieve the vision.
3. the willingness to address and respond to employee needs on an individual basis.
4. behaviours that are considered exceptional (Robbins et al., 2010).
Transformational Leadership
The inspiring and motivating nature of the leader is characteristic of transformational
leadership (Bass, 1997, p. 133; Felfe, 2006, p. 69 f.). Here, the leader has a stronger effect
by virtue of his or her role model function. Thanks to their inspiring and often visionary
appearance, they can awaken the self-motivation of staff and convince them of their own
vision in such a way that those led increasingly interpret the values and goals of their
organisation as their own and identify with them (Bass, 1999; Howell & Avolio, 1993;
Riggio & Reichard, 2008). By communicating values and goals, the leader can motivate
employees in the long term.
Cooperative Leadership
The cooperative leadership style, on the other hand, describes a leadership behaviour in
which the employee is involved in decision-making. This can be done by delegating tasks
and decisions from the manager to the employee. The employee is given a corresponding
degree of trust to act in the interest of the company and to decide in favour of the company.
The trust placed in the employee also increases the employee's motivation (Jorn & Grunau,
2014; Jung & Sosik, 2002).
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Modern Leadership
Modern leadership is a style of leadership that has increasingly emerged from
leadership and looks less at procedural control and plannability and instead much more at
people in the center of research. This form of leadership motivates and inspires people by
communicating a vision. In this way, they are inspired and pulled along to achieve a desired
goal (Isada & Isada, 2017; Jokinen, 2005; Klimoski & Amos, 2012, 2012; Kotter, 2012;
Kreutzer et al., 2017; Winkler & Niedermeier, 2020). The focus of leadership is therefore
not on efficient control from a monetary point of view, but on the inspiring nature of the
leader. Through the vision that a leader pursues and embodies, he or she succeeds in
inspiring people and influencing them so that they share the same vision, adopt and pursue
it and make it their own (Boyatzis, 2018; Kotter, 2012; Mödinger et al., 2016; Neubert et
al., 2013; Passarelli et al., 2018; Robbins et al., 2010). In modern times, especially in an
agile context, the employee who is at the centre of the research is brought on an equal
footing. Leadership is therefore becoming less hierarchical and increasingly lateral, i.e.
„from the side“. The manager increasingly acts as a coach or leader by supporting
employees in creating a working environment in which they can work in a concentrated
manner without unnecessary obstacles. Managers ensure that conflicts that arise are
clarified and obstructive influences are eliminated (Denison, 1984; Denison et al., 2003;
Denison & Mishra, 1995).
Digital future and corporate culture
In the literature, countless studies can be found on leadership and the connection
between leadership and corporate culture. Several frameworks have proven to understand
cultural differences within companies and have helped to evolve different dimensions that
can be helpful to understand cultural differences. Denison and his colleagues developed a
culture framework which puts organizational culture and effectiveness in relation to each
other (Denison, 1984; Denison et al., 2003; Denison & Mishra, 1995). The study using data
from 764 organizations shows four essential cultural traits – mission, consistency,
adaptability and involvement – which can be related to criteria of effectiveness (Denison &
Mishra, 1995). The following table 1 shows the four different cultural traits and the
associated criteria of effectiveness that influence them (Denison et al., 2003).
cultural traits

predictors for

criteria of effectiveness

mission
consistency
involvement
adaptability
adaptability
mission

profitability
innovation
sales growth

Table 1. Cultural traits and its related criteria of effectiveness
The study by Denison, Haaland and Goelzer (2003) also shows that a common
understanding and perspective on the organizational culture can be possible in
multinational corporations. It can also be measured and tracked to have a predictable
impact on the effectiveness of the company. It is proven that cultural traits of organizations
have an impact on the performance of the company and its business. The effectiveness of
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organizations can be linked to differences in the organizational behavior, the values of
work, the organizational culture and last but not least to the leadership behavior in a
company.
But what is missing in this context is the digital aspect. It is clear that companies have
to be prepared to the digital future of their businesses. This change has been driven fast
over the past couple of years and has presented companies with the challenge that they will
have to overthink their future strategies, business models and non the less their internal
business processes.
Another study by the MIT Sloan Management Review in corporation with Deloitte
(Deloitte Consulting LLP and Deloitte Services LP) found that digital trends will greatly
impact businesses in the future and lead them to organizational change processes (Kane et
al., 2016). MIT Sloan Management Review together with Deloitte conducted its fifth
annual survey of more than 3,700 business executives, managers and analysts from
international organizations from more than 131 different countries and 27 different industries,
from organizations of various sizes (Bass, 1997; Felfe, 2006). In order to understand and
contribute the insights of the study to a richer understanding, they interviewed also business
executives from several industries to understand the practical issues that organizations are
facing in order to digital maturity and change processes.
The result of the study shows that digitally mature organizations share the same values
and views. The difference between digitally mature organizations and immature
organizations is that they are more willing to take risks, try new things and experiment,
invest sustainably in their own talents and recruit leaders, and train and develop their own
leaders within the framework of their own soft skills (Kane et al., 2016). Creating an
effective culture is an immense challenge that companies are increasingly facing. Digitally
mature companies are shaping a culture of change in which taking risks, trying new things
and, above all, working together in an agile and collaborative way is desired. Such a culture
must be created and lived. This in turn requires a new way of thinking, especially at the
level of senior management, as managers must increasingly trust and offer their employees
the freedom and opportunities to try out new things. They must also encourage their
employees to take responsibility for what they do and to take risks. This, in turn, has a
major impact on the willingness to make mistakes and the error culture in a company. This
also means that the leadership team, especially in senior management, must be developed in
a digital environment and also learn digital skills.
Above all, soft skills play a decisive role and are more important in these times than
technological expertise. Skills such as communicating a transformative vision, being a
forward drinker or a corresponding mindset that sensitizes for change and the corresponding
change process are decisive and success-leading in addition to other leadership competencies
and collaborative skills.
The study also shows that the respondents see the greatest challenge to the digital
transformation and maturity of the company in internal processes and workflows.
The following chart shows what the biggest threat is that their companies are facing as
a result of digital trends.
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Fig. 1 Threats that companies are facing (Kane et al., 2016)
This figure shows the need to take a closer look at internal processes and procedures
and to critically examine the current status quo within a company.
The following figure shows what a digital culture could look like and how the
participants of the research rate these components regarding their companies digital
maturity (Kane et al., 2016).
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Fig 2. Rating of company culture regarding the companys digital maturity
(Kane et al., 2016)
What has not been sufficiently investigated is what challenges leaders really encounter
in practice, whether these challenges consider with the findings of the SLOAN
Management Review and Deloitte (Kane et al., 2016) study and how these challenges can
be solved by virtual leadership during a time in which remote work is the new standard (see
chapter DIGITAL FUTURE AND CORPORATE CULTURE).
The following graph shows different layers of an organizational environment of
different stakeholder within an organization. The center of this graph is each individuum
the second inner layer is the team in which the individuum is working. The middle layer is
the leadership competencies of the manager followed by the layer of the corporate culture.
The outline shows requirements und influential variables such as social requirements and
social changes such as working from anywhere in a mobile office or home office for
example.
This paper concentrates on the three outer layers, the social influential variables such as
home office, the corporate value as the center of this research and the leadership behavior
and competencies.
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Fig. 1. Dimensions of the research
Research questions
Leadership of employees is as individual and unique as the respective situation in
which leadership is needed, as well as the respective employee himself. The form of
leadership has changed over the years from a strongly hierarchical leadership, in which the
manager dictates very precisely what is to be done, to a leadership at eye level. Leadership
that resembles coaching the employee to enable him or her to do new things and perform
better.
The interactions and influencing factors between the leader and the corporate culture,
from the leader to the group and to the individual are obvious and have already been
extensively researched. The need for digitality to change ways of working, cultures, as well
as corporate cultures is also obvious. It is the task of managers to recognize these changes
and to react to them accordingly. This is also necessary to ensure that their business units
are digitally future-proof in the long term and to secure the continuity and success of the
company.
Remote working and physical separation, which has increased especially in the past
year, poses new challenges for leaders. This requires leadership to rethink and find
solutions that enable leaders to shape a unified culture despite the physical separation and
remote working, and to shape collaboration in interdisciplinary teams to create team
performance despite the physical separation and barriers that remote working brings.
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Methods
As the chapter LEADERSHIP AND LEADERSHIP STYLES IN THE MODERN
ERA of this article shows, there is no one form of leadership that leads to effectiveness.
The contingency approach is based on the recognition that there is no one solution for
everything and that effective leadership is as individual as the people being led, the
situations in which leadership is needed, or the cultures and circumstances in which
leadership takes place (Bons & Fiedler, 1976; Zeithaml et al., 1988). The contingency
approach is based on Fred Edward Fiedler's contingency theory developed in the mid1960th. This theory states that the effectiveness of leadership depends on two essential
factors: the leadership style and the situation (situational favorableness). Fiedler developed
a model that can be used to find out whether the leader is more of a "task-oriented" or a
"relationship-oriented leader". The strength of the task-oriented leader lies in the fact that
tasks are quickly implemented and completed. The situational leadership theory shows, that
leadership behavior and its effectiveness depends on the situation the leader and the
employee are in. So leadership in certain situations can be learned and trained. The pathgoal theory by Robert J. House and Martin Evans is based on a similar thought, that the
effectiveness of leadership behavior depends on the situation a leader is placed (House,
1971, 1996; Schriesheim & Glinow, 1977). But unlike Fiedler House and Evans put a focus
on the observable behavior of the leader and is called the path-goal theory, which is that
effective leadership means that organizational members are given a direction (a path) and a
valued goal. Here, motivation and motivational factors such as payoffs, promotions or any
item that gives the member an incentive to work (mostly external motivational factors) play
a decisive factor. Within this approach, the manager increasingly begins to take on a
coaching and guiding role within the framework of leadership. They are also responsible
for ensuring that employees have sufficient resources to do the job and achieve the goal and
to eliminate disruptive factors (Edwards, 2009; Turpin & Marais, 2004).
Decision making theory, is based on the idea that decisions need to be made effectively
by leaders. To do this, effective leaders assess a situation, evaluate it and then decide how
to support staff in response. Again, the leader adjusts his or her own leadership style
accordingly to get the necessary support from staff. This theory is also known as the
Vroom-Yetto-Jago Decision Making Model of Leadership (Brown & Finstuen, 1993;
Vroom & Jago, 1978).
The listed dimensions of the Contingency Model differ in some respects and diverge
from each other. However, the core message of all four dimensions is that in all points of
the theory, the leader adapts his or her own leadership style to a specific situation, task or
the people involved and makes it dependent on this in order to be able to lead effectively
and achieve a common goal.
The central objective of qualitative research is to open up a selected object of
investigation with the help of one's own interpretation of the research results, since the
results of the surveys are not completely transparent (Mayring, 2016). Due to the lack of
transparency, a qualitative evaluation, analysis and interpretation of the results must take
place.
In the context of the research of this thesis, the methodology of grounded theory was
chosen because the procedural principles and working principles formulated in this theory
have a high degree of generality (Strübing, 2014a). This facilitates the applicability of the
theory to the research object contained in this thesis. By means of grounded theory, a
representation of the researched data to practice is only possible (Strübing, 2014b; Strübing
et al., 2018).
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The narrative interview was chosen as the interview form for data collection. This is
characterized by the fact that the interview partners are not confronted with a standardized
catalogue of questions, but are to be motivated to tell stories freely through targeted
questions (Mayring, 2016). This makes it possible to obtain particularly authentic
information from the interview partner (Küsters, 2009). In a narrative interview, the
interviewees are in an everyday communication situation. The open and unstructured
interview form is intended to elicit as many further narratives as possible. The interviewer
has the role of an attentive listener, while the interviewee has the greater share of speech
and is not intervened. The situation is based on natural communication mechanisms
(Küsters, 2009). In order to give the conversation a structure, the questions that the
interlocutor is supposed to respond to within the framework of the conversation are ordered
according to content and topic. This serves to avoid a constant change of topics and thus
makes it easier for the interview partner to concentrate on the individual thematic contents.
Key events shape people and remain particularly in their memory, regardless of
whether they were positive or negative. The Critical Incident Technique (CIT) is a method
with which such success-critical behavior can be recorded.
Here, test persons describe concrete events in which, in their opinion, clear success or
failure is expressed. Through abstraction and subsequent interpretation, a detailed, personand situation-specific picture then emerges from the study. The method is suitable for
research because it enables an in-depth analysis of interpersonal interaction between
leadership situations. The CIT also uncovers cognitive and emotional behavioral elements
(Chell, 1998; Lipu et al., 2007). A critical incident (CI) must represent the behavior
observed by the employee or the self-perceived behavior of young managers and their older
and younger employees in concise, mutual interaction. It is important that this situation is in
the past and that it has already been completed. In addition, the CI must be described in
sufficient detail.
Empirial findings
Managers bear responsibility for individual employees and their teams. In addition,
however, managers are increasingly driven by different motives in their role. A pronounced
need for achievement is one of the leadership motives. On the one hand, leaders have high
expectations of their own performance and the quality of their work. This includes striving
for better and more efficient solutions. Another need is the need for affiliation, to be
particularly respected and appreciated by others and to be admired and accepted. An
additional incentive can also be the need for status and ego, to enjoy special privileges in
one's own role. The most decisive motive by which leaders are inevitably driven in their
role, not least by the high level of responsibility they bear for other people and teams, is the
need for power. In their role, they influence individuals and staff on the one hand. In order
to ensure that work results are delivered on time and in the desired quality, managers like to
control employees.
Especially against the background of digitality and remote working, managers often
find it difficult to maintain a uniform understanding of values in their teams. Values that
shape and influence cooperation, even remotely, and determine the interaction within the
team.
Managers are increasingly faced with the challenge of having to relinquish some of
their own control over their employees, as they are no longer physically „within reach“ in
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the office. This in turn can lead to a lack of trust, for example, from the supervisor to his or
her employees and vice versa, from the employees to the manager.
It could be observed that the frustration of the employees and the manager was present
on both sides. Team members felt pressured by their manager, were often unable to
interpret behavior correctly and quickly felt insecure when the manager made clear and
unambiguous statements in joint meetings. They quickly doubted their own performance
and felt insecure and afraid of making mistakes.
The manager, on the other hand, had to deal with enormous pressure and was faced
with the challenge of getting his own team to perform very well. Ambitious goals were set
by higher management and had to be achieved. So the manager had to achieve clear goals,
had to sensitize the employees to them and collectively pick them up. But how is it possible
to win over employees if there is a lack of trust?
The crucial question we had to ask ourselves is how does virtual leadership succeed in
creating trust and a uniform understanding of values?
Results
A uniform understanding of values is the basis for cooperation within a team. It is the
responsibility of the manager, especially against the backdrop of the coaching role he/she
assumes, to build the framework conditions for such a uniform understanding to be created
and formed. The relationship within the team, which was previously characterized by
mistrust and different expectations both from the manager to the team members and vice
versa, should be changed. The objective is to create a uniform understanding of values that
shapes cooperation and applies equally to everyone, both staff and managers within the
team. For this reason, a workshop was held. The following figure shows the individual
components of the workshop, which represent and discuss the structure of the workshop.

Fig. 2. Workshop Structure in order to work on a common
set of values (own illustration)
The agenda helps so that the participants know roughly how the time together at the
workshop is to be used. Rules for the meeting should also be referenced so that each
participant can be sure that the results of the meeting will not leave this virtual space. A
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good example from this empirical environment is the Vegas-Rule, which says what
happens in Vegas, stays in Vegas. To show the participants what the aim of the workshop
is, is also very important. This way, all participants have the same level of knowledge,
work is done transparently and all participants know what we would like to achieve as a
team. A warm-up helps to familiarize all participants with the tool and to find out the
current mood of the participants. It helps to put aside the stress of everyday work for a
moment and concentrate on the content of the workshop.

Fig. 3. Example of an individual Board (own illustration)
Giving each participant the opportunity to reflect on the task alone is particularly
important. Also, in every group there are participants who are very extroverted and others
who are introverted. In order to give everyone the same opportunity and above all not to let
the full potential of the group go unused, it is important to give each participant their own
space to collect and write down their own thoughts.

Fig. 4. Example of a group board showing word clouds (own illustration)
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The results of each individual can then be consolidated by the moderator of the
workshop and discussed in another meeting. One possibility is to form Word Clouds. In this
way, it is directly visible which values have been mentioned particularly frequently by
individuals. It can be assumed that the frequency of the values mentioned is particularly
relevant for the participants and that there is a common consensus here. In this way, it is
possible to quickly agree on a set of values within a group with which all participants can
identify. If everyone can identify with the results, it can be assumed that the participants
and team members are more willing to live the jointly identified values.
The result of the workshop shows that after consolidating the individual results, nine
values are considered particularly essential.

Fig. 5. Circle of values (own illustration)
The circle of values (Fig. 5) shows the nine values that the team has agreed on, which
should shape and determine the cooperation. These values should shape the cooperation and
coexistence within the team.
Trust, which is closely related to transparency and openness, is particularly important.
Transparency can only be created within a team if there is a certain degree of trust. This
also includes transparency about work results and perhaps even mistakes that can happen in
the cooperation. In addition, creativity and the willingness to try out new ideas are
particularly important to the team. This, in turn, requires a great deal of trust on the part of
the leader in his team that new ideas and creative solutions can also lead to successful
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solutions and results. This often requires a change in thinking and a high degree of trust in
one's own team. In this context, courage is also something that is important to the team in
their cooperation. Courage can have an impact on very different levels and areas. On the
one hand, it refers to the courage to address issues openly, on the other hand, it also refers
to questioning work results and proposed solutions, or courage in relation to trying out new
creative solutions and working methodologies. Communication is also a particularly important
component of cooperation. This point is also related to the values of transparency and trust
within the team. Because openness in communication in turn promotes transparency. And
transparency strengthens trust within the team.
The will to succeed is a value that also shapes togetherness and cooperation. In this
context, the will to succeed takes on a special significance and has a decisive effect,
especially for the leader. One of the initial challenges was that the leader was under
enormous pressure from his or her own supervisors and was under a lot of pressure to
achieve goals and targets. The leader tried to transfer this pressure to the team, often
making very direct statements and intimidating the team. The leader, on the other hand, had
the feeling that he had to intervene at any time because otherwise the work results would
not be right and the required quality would not be achieved. Now that the will to succeed
has been identified as a crucial value by the whole, this value also has the effect of a high
commitment, because it is not only something that is particularly important to the manager,
but also a value that is crucial for the team and the individual members. Anchoring the will
to succeed as a value in a team has an enormous impact. On the one hand, it shows the
team's willingness to perform well; on the other hand, it shows the supervisor that he can
rely on his team and that he can trust his team, that each individual is willing to perform
well and wants to experience success. If the manager trusts the team here because everyone
has the same goal, to be successful, the manager is more willing to promote new ideas and
creativity for new solutions. Cross-effects can also be observed here. In addition, clarity
was mentioned as an essential component of cooperation. Clarity, in turn, is related to
transparency and openness on the one hand, but also to communication on the other. Clarity
also means that goals and visions, as well as expectations, are clearly and comprehensibly
defined and communicated. Only through a high degree of clarity can it be ensured that
each team member shares the same level of knowledge regarding the goals to be achieved
and it can be ensured that each individual in the team works towards this goal. Clarity is
also related to work boundaries. Roles and responsibilities also need to be clearly separated
and transparent to each team member. This is the only way to ensure that each individual
knows within what limits he or she is allowed to make decisions and when consultation
with the supervisor may be necessary. Another connection of the results to the initial
challenges within the team can be seen with regard to respect and appreciation. Appreciation
and recognition is something that has been defined as a common value and it makes for
good cooperation for all. The lack of appreciation on the part of the leader is a point that
was initially observed and quickly expressed itself in mistrust. It is all the better that this
value has been clearly defined and is considered particularly important by all team
members. Respect and appreciation are directly related to empathy here. This in turn also
shows the role and task that a leader increasingly assumes. The leader increasingly meets
the team members at eye level and acts as a coach. The manager is therefore also expected
to engage with the individual team members and be there for each one of them. Last but not
least, the value of readiness for change was jointly defined. Willingness to change is a value
that gains particular importance against the background of digitality and digital change and
is essential for the further success of a team. Only if the team is willing to change things, to
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critically question itself, existing structures and circumstances, can the need for optimization
be recognized and the team make continuous improvements. Willingness to change is also
related to the value of creativity and new ideas, because willingness to change also means
taking a step back from old ways of doing things and trying out new things in order to bring
about long-term change and improvement.
Discussion
The findings of the theoretical study by the SLOAN Management Review and the
study by Deloitte (chapter DIGITAL FUTURE AND CORPORATE CULTURE) can be
partially proved by the empirical research conducted. At the same time, the researched
remote workshop method is recommended as a practical methodology to shape the
corporate culture and strengthen the digital maturity. This research paper consists of three
levels. A theoretical level presenting the known research results regarding the current state
and status of companies regarding their digitality and digital maturity. A second theoretical
level, which adds to the first level theoretical insights regarding the development of
leadership approaches over time within the contingency approach. The third level is the
presented research contribution of the workshop method. This empirical level reviews and
links the first two levels. At the same time, it represents a concrete recommendation for
action, which has been proven in practice. It supports leaders and managers in leading
teams remotely and thereby sustainably shaping the corporate culture and strengthening the
digital maturity of companies. The content that makes up digital leadership and was already
mentioned in the SLOAN study (chapter DIGITAL FUTURE AND CORPORATE
CULTURE) can also be seen in the empirical environment.
The findings from the theory with regards to the digital culture can be summarized as
follows (Table 2. references theory and research findings):
 A high degree of agility, which manifests itself in the ability to react quickly to
any conditions that are influenced by the environment.
 A healthy degree of willingness to take risks, which can be expressed in the fact
that exploratory action can be taken.
 Digital culture and the degree of agility can be expressed in terms of the speed at
which valid decisions can be made.
 Decisions here are based on automated data.
 A leader structure that is less hierarchical, but distributed.
 Furthermore, it expresses itself in the individual passion for the work and a work
style that is characterized by collaboration, not by independent, siloed work
Parallels can therefore be seen above all with regards to culture (p.7 DIGITAL
FUTURE AND CORPORATE CULTURE, Fig 2 Rating of company culture regarding the
companys’ digital maturity (SLOAN Management Review)). „Culture is key“ and success
clearly depends on the openness and transparency with which information is shared among
employees and colleagues (chapter „DIGITAL FUTURE AND CORPORATE
CULTURE”). This finding can be very accurately related to the identified value of
transparency and openness, as well as open communication, which were also elaborated in
the collaboration of the practice team (chapter „RESULTS”). Digital values, also with
regards to the objectives pursued by a team, are recognizable here. Here too, a direct
connection and reference to the value of clarity can be seen. Leaders in the digital age are
handing over a large part of their own responsibility to their employees. It is evident, that a
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clear connection to the value of trust is discernible (chapter “DIGITAL FUTURE AND
CORPORATE CULTURE” and chapter „RESULTS”). This is because the leader in the
practice team will be willing to hand over responsibility if he or she had confidence in his
or her own employees. He or she also has confidence that the team members are also
striving for success (chapter „EMPIRIAL FINDINGS”). Companies are increasingly
looking for employees with innovative skills and capabilities and are eager to hire them. A
company needs such employees to be self-motivated and proactively driving the digital
values and its mindset within the company. In this way, they act as multipliers for these
values within the company. These values are the decisive key to success on the path to a
corresponding corporate culture and digital maturity.
This also has an influence on the values that are considered particularly important in
the practice team, namely with regards to the value of willingness to change and the
courage for innovation and creativity, which are promoted and increasingly shaped by
precisely such innovative employees. The explained consistency that can be found between
theory and the empirical environment in the context of this research are summarized in
Table 2 below.

Table 2. References theory and research findings
In conclusion, it can be stated that there are very many parallels to the contents of the
studies presented and the research approach of this empirical environment. Parallels
regarding the level of digital maturity and the cultural influence on these (chapter
„DIGITAL FUTURE AND CORPORATE CULTURE”) can be clearly identified.
Particularly noteworthy is the relevance of the significant influence leaders have on the
corporate culture. There is a connection between corporate culture and a corresponding
culture of cooperation within a single team. This proves the importance for leaders to work
on a uniform understanding of values in their own teams. This is a necessity digitally under
the challenges of managing a team remotely as this example of the empirical environment
(chapter „EMPIRIAL FINDINGS”) shows. The understanding of values significantly
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shapes the collaboration on a small scale, i.e. within the individual teams. As different teams
work together in this particular empirical environment as well as this particular empirical
environment, the culture of the individual team influences other teams. Therefore, the
culture of an individual teams has an influence on the entire corporate culture through the
collaboration across teams in a company.
On the one hand, the challenges described in Chapter “EMPIRIAL FINDINGS”
confirm the problems identified in the theory. At the same time, a practical solution is
sought that would enable managers at different hierarchical levels to lead their remote
teams more effectively. Through this they are able to strengthen the digital maturity of the
company. The workshop format presented in this empirical environment gives leaders a
concrete tool that can help shaping a culture. By shaping the culture within a particular
team and through these employees acting as multipliers they reinforce the values that make
up a digital mature company.
Final remarks
In conclusion, this research paper builds on theoretical insights regarding the digital
maturity of companies, as well as different leadership styles. In addition, the research
approach combines the insights gained from theory and links them to a current challenges
and problems that managers increasingly face today: leading teams in a time when remote
working has become the norm and teams no longer physically sit together on site.
In further research, this approach should be considered and explored even more
precisely in combination with the corporate culture against the background of the digital
maturity of companies. In addition, further research approaches can be developed through
which managers can manage their teams remotely and at the same time positively influence
the culture of the company in order to achieve a higher level of digital maturity of the
company.
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MANAGEMENT CHALLENGES FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES IN
DIGITAL AGE BASED ON THE PERSISTENT COVID-19 PANDEMIC
Roni Jasraui1
PhD Student, Burgas Free University
Abstract: Technological progress is advancing further and faster. This coupled with
globalization has simplified our life many times over. Worldwide production and supply
chains ensure a faster and more cost-effective process for many companies. Over the last
few decades, these processes have been further refined to achieve the best possible results.
This also includes the German automotive industry. Which has continued to expand and
become the largest industry in Germany. However, a pandemic that occurred in 2019 was
enough to shut down production. The mutated coronavirus has been keeping mankind in
special situation for more than 2 years and will probably be with us for several years to
come. The economic damage is enormous, so that in stable countries the state had to help
keep them alive. As the leading industry with most employers in Germany, the automotive
industry got weakened over the past two years in several sectors. This deals with the
damage that has occurred, the long-term consequences that are still to come, and possible
solutions to be able to fight upcoming pandemics more efficiently with the help of
digitization. The focus here is on the German automotive industry.
1. German Automotive Industry
Germany is known as country of poets and thinkers. As early as the 18th century in the
Weimar classic era, exceptional talents like Goethe or Schiller conquered the continent with
unique pieces (pohlw, n.a.). Later, the Central European state was able to score points with
world-changing innovations and set new standards. For example, Carl von Dreiss
developed the first bicycle, Johannes Gutenberg invented the letterpress, and the first car
was also built by Carl Benz in Germany (Kodzo, 2020). In fact, there are a lot more
innovations, but these three helped the world evolve into what we know today.
Cars have been developed as luxury goods and evolved in many different sectors.
Nowadays the different dealerships offer a high range from low budget up to high end oneof-a-kind cars. That’s only the private sector – the business sector is steady growing and
offering tailor made solutions (Transformationswissen BW, n.a.). Whether taxis, buses or
special conversions such as emergency vehicles or armored products are produced and sold
on request. This is no longer about niche sponsors but an important part of the main
business. It is precisely this variety of offers that is necessary in order to remain viable for
every modern company. From the Rhine Neckar metropolitan region alone, which is a
fraction of Germany, more than 40 innovations that are widespread worldwide have
emerged (Kurpfälzer Meile der Innovation, n.a.). This pattern continues into the current era.
In 2020, the first breakthrough in terms of a successful COVID-19 vaccination was
achieved in Mainz (Food and Drug Admnistration USA, 2020). The patented vaccine
pioneered and saved the lives of countless people. As of today, more than 5 billion doses
have been administered, which is roughly a third of the world's population (Thelitz, et al.,
2021). The first nations managed to vaccinate more than 70 percent of their population in
1
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about 8 months. This is often reflected positively in everyday life, as the cases of illness are
often very harmless and further measures are therefore superfluous. A great advantage for
the automotive industry, as they try to return to the usual work rhythm as long as possible.
If you look at the German companies with the highest market value today, you'll see
among the top ten, alongside big players like SAP or BASF, automobile manufacturers like
VW, Daimler or BMW (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2020). Thanks to many years of
experience and multi-layered product portfolios, these were able to establish themselves
globally. Globalization made it possible to set up international plants, shortening supply
chains and working with more suppliers. In addition, the vehicles in the factories could be
adapted to country-specific requirements (International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers, 2017). Customer demands are changing at ever shorter intervals. This
correlates with increasing digitization and the associated innovations. The vehicle no longer
sees its purpose merely in transporting the occupants safely from a to b. It is becoming
much more of an unforgettable experience. It becomes much more of an unforgettable
experience. Safety assistants continue to be improved to minimize the risk of accidents and
make the driver more comfortable. Whereas in the past radio and air conditioning were
among the most important optional extras, nowadays they have become a standard feature.
Instead, the focus is on novel features. These include onboard Wi-Fi or cell phone connectivity
such as Apple CarPlay or Android Auto (Hägler, 2017). As progress continues to accelerate, the
lifetime of a vehicle has also decreased. Whereas up to the millennium vehicles were built
for ten years and more, it is now common to market a facelift after just three years and to
launch a completely revised model after a further three years. At first glance, six to seven
years may not sound like a very short period of time, but you have to take into account
what the manufacturer has to deal with. Legal requirements have to be fulfilled, the wishes
of the stakeholders have to be met and, in addition, new production chains have to be
created (Grünweg, 2013). The development of new vehicles is an ongoing process that is
firmly anchored in the company. Daimler AG, for example, spent around 9.66 billion euros
on research in 2020, almost doubling its research expenditure from 2010 (Kords, 2021).
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Figure 5: Daimler AG research spending in billion €
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These expenditures are necessary in order to continue to maintain market share. In
addition, trends are identified at an early stage and can therefore also be implemented
promptly. Despite the VW diesel scandal, in which customers were fraudulently deceived
by manipulating the exhaust values and thus suggesting clean vehicles, Daimler is investing
almost three billion euros in a new diesel series (Eisert, 2016). Even though diesel-powered
vehicles have fallen out of favor in many respects in recent years, they are still considered
reliable and fast long-distance vehicles. Regardless of the environment, the customer often
pays attention to the consumption as well as the fuel prices, which are usually cheaper with
diesel vehicles. Especially in the commercial sector, diesel-powered vehicles are almost
exclusively offered and used. The majority of these are buses and trucks.
Aftersales is also getting bigger and bigger. Various suppliers around the world are
engaged in finding customized solutions. Regardless of whether sports cars are made even
sportier, vans are converted into motorhomes or limousines are equipped with the highest
standard of luxury (NTT DATA, 2019). In 2017, the approximate turnover of aftersales was
about 800 billion US dollars and is estimated to increase to 1.2 trillion US dollars by 2030
(McKinsey/CLEPA, 2017).
Regardless of this, new trends are constantly developing. In urban areas, it is often
unprofitable to own a car. Increased traffic density and a modern infrastructure often make
them superfluous for everyday use. This is being exploited by old hands like Deutsche
Bahn, which is expanding its own rail network with high-performance lines. An example of
this is the line from Mannheim to Stuttgart. By car, this takes at least 1 hour with little
traffic. This is about 140 kilometers via the autobahn. By train, on the other hand, it is only
99 kilometers, which can be covered within 37 minutes (Deutsche Bahn, 2019). In terms of
time and effort, this is often easier, but the money factor also plays a role here. Often train
tickets, especially if they are purchased shortly before departure, are considerably more
expensive than the actual trip with your own car. If this is then occupied by more than two
people, rail transport is no longer profitable.
However, consumer thinking has also changed as a result of the upcoming generations.
For young people in particular, the car is less a status symbol and more a means of
transportation. This was also recognized by private companies and the automotive industry,
which were able to intervene accordingly. New mobility solutions were created to meet
customer demands. These include, above all, car sharing providers. The principle is simple:
the user pays for the vehicle only as long as he uses it. Here, it is an all-inclusive price.
Insurance, taxes and fuel are included, and some municipalities even cooperate with the
providers so that parking is free, as in Brussels. Settled is exactly after return. There are
several options, but the following two are the most used. Either it is settled after kilometers
or after the used time. In addition, more and more mobility providers have entered the
market in recent years, making the vehicle redundant within the city (Mackprang, 2021).
After regulatory consultations and the elimination of concerns, electric e-scooters were
approved. In hot summers, when cities and their public transport systems are often
overloaded, these are a welcome change. In addition, one has no time commitment and is
free in his route. The automotive industry had to face all these challenges even before the
COVID-19 crisis. Often, these were also foreseeable trends that had been factored in over
the long term. BMW, for example, established its own car sharing service, Drive Now,
which also offers special vehicles for certain occasions. Porsche is tapping into the lost
rental car market by also renting out their luxury vehicles directly. In 2021, Germany has
228 carsharing providers offering 26,220 vehicles across the country. Despite the ongoing
Corona pandemic, the fleet has grown by 3.2 percent compared to the previous year. Since
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the registration process is mostly very simple, as well as digital and free of charge, the
growth is much greater. Here, 2,874,400 participants were registered at the beginning of the
year, which means an increase of 25.5% compared to the previous year (Bundesverband
Carsharing e.V., 2021).
It is noticeable how the global change is progressing, and which hurdles are connected
with it. The points slightly touched on above are market requirements that were foreseeable
for the automotive industry and were calculated accordingly. This is one of the reasons why
the German automotive industry is at the top of the global league table. If you look at the
German companies with the highest market value today, you'll see among the top ten,
alongside big players like SAP or BASF, automobile manufacturers like VW, Daimler or
BMW (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2020). Thanks to many years of experience and
multi-layered product portfolios, these were able to establish themselves globally.
Globalization made it possible to set up international plants, shortening supply chains and
working with more suppliers. In addition, the vehicles in the factories could be adapted to
country-specific requirements (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,
2017). German automotive manufacturers are also in leading positions globally. In 2020,
the Volkswagen Group was in first place, although it is fair to say that the Group owns
more than 10 vehicle brands. These include a wide range of brands, such as Audi,
Volkswagen and Skoda, but also Porsche, Lamborghini and Bugatti. German automotive
manufacturers are also in leading positions globally. In 2020, the Volkswagen Group was
in first place, although it is fair to say that the Group owns more than 10 vehicle brands.
These include a wide range of brands, such as Audi, Volkswagen and Skoda, but also
Porsche, Lamborghini and Bugatti. The manufacturers Mercedes and BMW ranked 12 and
13, which is associated with the smaller portfolio and higher prices. It is obvious that the
sales of cheaper vehicles are higher (Handelsblatt, 2020).

Figure 6: Market development
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Nevertheless, globalization and outsourcing can lead to considerable disadvantages,
even if only in the rarest of cases. The ongoing COVID-19 crisis is precisely one of these
cases. The German automotive industry sent a large part of its workforce on short-time
work. This is one of the first indicators of a protracted crisis.
The last comparable case dates back to 2008 and can be traced back to the economic
crisis at that time. At that time, Daimler AG experienced a sharp drop in sales, which
correlated with the fall in purchasing power, and therefore had to put its employees on short
time working. 20,000 employees were affected by this measure, which brought them wage
cuts. But even the remaining 80% of wage payments could not be covered by the company,
so that the state had to pay about 60-67% itself (Deutsche Welle, 2008). At that time,
Daimler AG experienced a sharp drop in sales, which correlated with the fall in purchasing
power, and therefore had to put its employees on short-time working. 20,000 employees
were affected by this measure, which brought them wage cuts. But even the remaining 80%
of wage payments could not be covered by the company, so that the state had to pay about
60-67% itself. Later, people spoke of the automotive crisis that had developed from the
financial crisis. This developed from the concatenation of many unfortunate factors. In
addition to the reduced purchasing power, there were also rising prices for raw materials,
such as oil, and adjusted CO2 taxes. Thus the purchase decision was strongly affected,
since it was not clear which type of drive would be of use in the future. In addition to the
established drives such as diesel and gasoline, the era of hybrid vehicles began, even if they
were still far from the current standard at that time. Here it was also shown how intimate
the interaction between suppliers and producers is. At that time, automotive suppliers were
75% involved in the production of vehicles and thus suffered the most from the
consequences of the crisis (Rüther, 2009). The COVID-19 crisis, which occurred suddenly
but on a large scale, caused many supply bottlenecks and production stoppages. This
problem is most noticeable in sectors that use components that are also used by other
industries. For example, semiconductors (Segal, 2021). These are chips that are very
versatile due to their special properties and are therefore used for almost every technical
device. A car could us the most advanced technique but wouldn’t be able to start without
semiconductors, the cockpit wouldn’t work, and necessary components wouldn’t react
(Busse, et al., 2021). These can hardly be obtained, especially in 2021, and thus lead to
major delays in the completion of orders. While the process from ordering to delivery took
an average of three to six months, the whole thing is currently delayed for six or up to
twelve months. Even if the industry secures itself and does not promise any fixed delivery
dates but has only given forecasts based on the orders since then, this casts a negative
image on the manufacturers. While the process from ordering to delivery took an average of
three to six months, the whole thing is currently delayed for six or up to twelve months.
Even if the industry secures itself and does not promise any fixed delivery dates but has
only given forecasts based on the orders since then, this casts a negative image on the
manufacturers. Semiconductor chips were very cheap to procure, which is why most
manufacturers did not attach importance to their own production. However, since there are
only a certain number of producers, they were also dependent on them. The shortage that
occurred at the beginning of the year will continue in the third quarter of 2021 and does not
appear to be easing. But not only German car manufacturers are affected, also big players
like Toyota expect a production shortfall of 40% for the month of September. (Ploss, 2021).
The Asian vehicle manufacturer, which ranks second in the number of vehicles produced
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worldwide, expects to produce about 500,000 vehicles in the month of September. The
target figure is around 900,000 vehicles (Kölling & Roman, 2021).
The peak of this bottleneck was due to the influence of other factors that were not
foreseeable at the time. The cargo ship „Ever Given“ was on its way to Rotterdam and had
to pass through the Suez Canal to reach its destination. The canal, which is one of the most
important sea trade routes and extends over about 200 km, is used daily by at least 50 cargo
ships, each carrying about 14,000 containers. On the way to pass the canal, the Ever Given
got caught in a storm in May, which turned the ship around and made it run ashore. Due to
its very narrow design with a width of between 280 and 345 meters, the canal was then no
longer navigable.
The peak of this bottleneck was due to the influence of other factors that were not
foreseeable at the time (Suez Kanal Authority, 2020). The cargo ship „Ever Given“ was on
its way to Rotterdam and had to pass through the Suez Canal to reach its destination. The
canal, which is one of the most important sea trade routes and extends over about 200 km,
is used daily by at least 50 cargo ships, each carrying about 16,000 containers. On the way
to pass the canal, the Ever Given got caught in a storm in May, which turned the ship
around and made it run ashore. Due to its very narrow design with a width of between 280
and 345 meters, the canal was then no longer navigable. This condition lasted for six days,
causing a traffic jam of more than 400 ships. These were enough to stall the world economy
even several months after the recovery. It must be remembered that despite its
comparatively small length, it contributes to 12% of world trade and 30% of container
trade. The Suez Canal is also a stable source of income for the Egyptian state. In 2020, it
generated revenues worth 5.6 billion US dollars. According to the local authorities, this
figure is expected to increase to more than 12 billion U.S. dollars by 2023 (Sommer, 2021).
Accordingly, was also the reaction of the Egyptian government, which must stand for
reliable navigation and regulate the damage incurred. Therefore, the ship was confiscated as
a pledge until compensation was paid. Measured by the value of the damage, the
government set 460 million euros. However, the shipping company did not want to pay this
sum, which is why the negotiations dragged on for four months. It was not until the end of
July 2021 that an agreement was reached, and the cargo ship was allowed to pass, reaching
the cargo port of Rotterdam a short time later. There, however, new problems arose,
because the ship had loaded foodstuffs in addition to the usual trade goods such as vehicle
parts or furniture, which now had to be disposed of (n.a., 2021). This led to increased
shortages on the world market. Economics teaches us in this case the law of supply and
demand. This says there is a market equilibrium, changes one of the two factors shifts the
curve. If the supply is higher than the demand, there is a price reduction, because the
market is saturated. In contrast to this is the current case. The demand exceeds the supply,
thus the price is raised (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016).
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Figure 7: Supply & Demand Curve
Due to the international occurrence of the virus, many productions came to a standstill,
despite increasing demand. Thus, a shortage was created. Raw materials and means of
production were lacking in all areas. When production, especially of vehicles, resumed,
there was a lack of resources. As a result, some suppliers passed on the rising cost of raw
materials directly to customers. Nevertheless, there were huge sales shortfalls, which also
resulted in continued short time working (Link & Stefan, 2020). The Mercedes G Class
serves as a good example for this. The SUV flagship of the Swabian automobile company
has since been one of the most popular models and has resulted in long delivery times. In
the meantime, however, they have gone so far as to compare the order with the existing
vehicle fleet and to find the closest vehicle. While many parts of society were negatively
affected by the pandemic, the upper class benefited more than average from it (Reeves &
Rothwell, 2020). This is also noticeable among the various car manufacturers. Not every
company got away with as much luck as Mercedes Benz, for example. However, some of
the problems that ultimately led to inevitable drops in sales were not due to the owners but
to the state's legislation to combat the pandemic. For a while, it was not possible to sell all
types of vehicles, as the retail trade had to close, and sales were only carried out directly.
Additionally, companies had to split their teams for minimizing the risk of infections and
slowed down the production process (IFO Institut, 2021).
While companies are forced to work with changes, they learned to get more and more
dynamic. Customer demands are taken seriously and must be implemented as quickly and
in the best possible way. The stakeholders are a part of the company and need the right
amount of attention. But even the most dynamic companies weren’t prepared for such a fast
change in Markets. The continuing fallout seems to be driving many automotive companies
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to take new directions. In Germany, the trend is to take a step back from outsourcing and
gain more control through in-house production. Supply chains per se cannot and will not be
abandoned; instead, systems that create more transparency and reliability are to be
expanded. This will also pave the way for identifying potential problems at an early stage.
To counter all the pressure, the German company Bosch is investing in its own
semiconductor production. The company, which was founded in 1886, has more than
390,000 employees and achieved a turnover of 71.5 billion euros in 2020 (Robert Bosch
GmbH, 2021). These revenues were achieved by operating in various industries as a
supplier. Especially in the German automotive industry, they have created a solid and
reliable foothold. More than one billion euros have been invested in order to be able to
ramp up reliable and independent production by the end of 2021 (Hofer & Buchenau,
2021).
So back to the digitalization, which is rushing on new stages. How wasn’t it possible to
use these improvements and prevent upcoming crisis? Back in 2019, the German
automotive pioneers Mercedes and BMW started a joint venture to get the maximum effort
out of autonomous driving cars. The first products were planned to be released in 2024.
This had been one of the most important projects in the automotive industry. It was paused
as a side effect of the corona crisis. The companies sales decreased and the project costs
were higher than calculated (Manager Magazin, 2020). Technology standards are growing
rapidly. Several years ago, it was luxury to have a WIFI hotspot inside the car. Nowadays
most manufacturers provide it as an option for all their cars. The external conditions adapt
more and more quickly. The Internet of Things is becoming more and more diverse
and offers more links and application possibilities. In particular, the 5G internal
standard introduced in late 2019 opened new doors with its extremely high transmission
rates.
If one sees this development, one wonders how these advances could not help to
overcome the crisis. Even if the corporations have a lot of influence through their market
value, we are still in a constitutional state that is controlled by the government. In any case,
this tries to act for the benefit of the people. However, Corona made it clear that
government representatives lack practical reference to reality. Unfortunately, resources
were misused so that they delivered little to no success. Important applications such as the
digital vaccination card or the corona warning app came onto the market late or uselessly.
A major setback for the industrialized nation of Germany. If the state does not manage to
deal with digitization personally and, if necessary, to cooperate with local companies, it
makes the situation more difficult. As already mentioned in the previous text passages,
there were more losers than winners due to the crisis. Even if big players managed to stay
afloat, the trend is towards luxury electric vehicles (Dudenhöffer, 2021).
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Figure 8: profit / loss per vehicle (1st half 2020)
Many manufacturers tend to switch entirely to the production of electric vehicles in the
next decade. In many respects, this method may be better for the environment for the
benefit of motor vehicles, but it also assumes a certain infrastructure that is currently not
available (Feldforth, 2021). That is why the state is subsidizing this project with 300
million euros for the public sector, to create a comprehensive, open infrastructure by 2030.
Independently of this, non-public charging stations are also subsidized to create incentives
for private households as well as companies (Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastrukur, 2021). American pioneer and PayPal co-founder Elon Musk sensed this trend
early on and reacted accordingly. In 2004, he invested in Tesla Motors, which had been
founded a year earlier and is now known as Tesla Inc. Over the last decade, it developed
into a pioneer of electric mobility and managed to establish itself as one of the only
newcomers (Schink, 2018).
1.1. Cognition progress
The most important finding so far is no matter how advanced globalization or
technology is, it will not help us if we do not act fast enough to find an end of the pandemic
and rely on it. Nowadays companies are required to be able to demonstrate a certain agility.
It is even more important to consider the needs of the stakeholders and to involve them
(Hentze & Thies, 2014). At the state level, these factors simply do not seem to exist. The
government focused exclusively on the one-off measures to counter the pandemic, thereby
neglecting a large part of its population. For example, children and adolescents (Feuerbach,
2021). Their limitations in life have been shown to lead to increased psychological illnesses
and general disorders while growing up. Alternatives were not offered and were never
planned.
The industries were allowed to continue working but suffered from massive restrictions
itself. These were within the company, such as production and sales, which were driven by
short-time work, but also on the part of the customers. Most of these had suffered
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themselves as a result of the measures, which is why purchasing power fell temporarily in
many places. This cycle developed until the persistent cycle of the aforementioned supply
bottlenecks occurred (Cakir, 2021)). Even after several months, when everyone realized
that the measures introduced were of little help, the government insisted on continuing as
before.
In the second quarter of 2021, the direction of approach was changed slightly, and the
Covid test offensive was launched. The system offers several advantages. On the one hand,
people get some freedom back, on the other hand, the number of unreported cases drops
drastically, and cases of sickness can be tracked more easily. Finally, the automotive
industry also benefits from this. Sales and production started again. However, it became
noticeable here that globalization means that foreign suppliers are required. Like the
German automotive industry itself, these suffer from the consequences of the corona virus.
This resulted in bottlenecks in the semiconductor industry, which went so far that the
delivery of certain models was stopped regionally, for example in the USA (Harloff, 2021).
In Germany, the vehicles are only delivered with the necessary semiconductors and
retrofitted later.
All in all, the failure cannot be traced back to a single one, but rather results from a
chain of unfortunate events. None of the actors acted promptly or consistently enough that
the suffering itself was made worse. Everyone should be aware by now that a pandemic
cannot be ended in a few weeks. With the use of the right technology, it can be a lot less
dangerous. These technical aids do not mean new acquisitions, but rather the tools that
accompany us in everyday life, such as smartphones, mobile phones, and other devices.
Even if the occurrence of a pandemic is statistically unlikely, one should always reckon
with the risk of it occurring and take appropriate precautionary measures. Among the
technology mentioned in this case are developed networks as well as powerful terminals
such as smartphones. Today, these exceed the performance of a computer from 20 years
ago many times over. More than 3 billion people own a smartphone and in 2020 about 1.2
billion new devices were sold (Tenzer, 2021).
The underestimation of the pandemic is now becoming apparent in the increasingly
intense late effects. It is estimated that inflation in Germany will rise to about 4.1%. A
value that has not been reached for about 20 years. This is having an impact on producers
and end-users: prices are rising higher than purchasing power and supply is dwindling. The
losers and winners are becoming increasingly clear. Mercedes Benz was only able to sell
about 435,000 units in the months July to September 2021. At first glance, this may sound
like a lot, but it corresponds to a minus of 30.5% compared to the previous year No
improvement is expected in the coming quarter. This is due to the ongoing chip crisis. The
fact that the figures did not fall further was due to the available stock, which was used in
the best possible way. However, this is coming to an end and the materials are not sufficient
to deliver supplies promptly. This means that sales have not yet reached their final low but
are likely to fall further towards the end of the year According to initial forecasts, the
automotive industry will lose about 210 billion dollars in sales in 2021 alone. To counteract
this, manufacturers are increasingly focusing on the production of models with higher
margins. Opel has gone one step further and completely close a plant in Germany by the
end of the year. (Hubik, 2021). In addition to the already known problems, new negative
events are always on the horizon. After days of congestion on the part of the freight carrier
Evergiven, there are now global supply bottlenecks due to stoppages at ports. Whether Los
Angeles or Rotterdam, the order situation can no longer be met. Ships are jammed for days
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to be able to load and unload. For many companies, this means that some goods cannot be
delivered in time for the Christmas season (Schlautmann, 2021). The trend is therefore not
limited to the automotive industry but extends across all sectors. Whether food, petrol or
iPhones, which are usually delivered in the fourth quarter of the year. Supply bottlenecks
and rising prices can be expected everywhere. The price of diesel reached an all-time high
of more than €1.50 per litre in October 2021. By comparison, in 2017 it was still around
€1.05 - €1.10. But back to production figures. The tech company apple is planning an
annual production of 90 million iPhones, but according to initial projections will miss the
target by 10 million units this year (Knitterscheid, 2021).
2. Gap in Research
Regardless of the industry, this scenario was a novelty for most companies. The last
pandemic of comparable magnitude was the Spanish flu and took place around 100 years
ago in 1917 (History.com, 2020). At the beginning of the 20th century, the world was
undergoing industrial change and was still far from globalization. After two years in the
global COVID-19 crisis, it became apparent that some research gaps are still open. In order
to cope with this as quickly as possible, various paths were taken and the requirements were
adapted in relation to the German population. This began with restrictions on basic rights
such as meeting with friends and relatives, retail lockdowns, and mandatory masks and
restrictions on entering stores. This led to acute market reactions such as short-time work,
material shortages and rising raw material costs. Later, contact tracking apps were
introduced, which detect other devices when in use and enable contact tracking in case of a
positive case. Assuming person A meets person B today and is tested positive the following
day, now person B has visited 3 other people the following day and had close contact with
2 others through work. Now one would have to laboriously consider with whom and when
the contact took place, but the app stores the data temporarily and can thus precisely track
which contacts have taken place. This would require downloading and using the
application. It is estimated that 60.7 million people in Germany own an Internet-enabled
smartphone (Tenzer, 2021). With 83 million inhabitants, this corresponds to a rate of 73%.
If you subtract small children and people in supervised institutions, this covers a large part
of the population at risk. However, this is a best-case calculation. One assumes that all
citizens are pulling in the same direction. However, many showed aversion to the
innovative App because they feel their movements are being watched. Accordingly, the
actual user figures are sobering. The responsible Robert Koch Institute reported just 25.7
million downloads in February 2021, which corresponds to only 31% of the population
(Robert Koch Institut, 2021). Later, the digital vaccination certificate was also introduced.
Even here, unfortunately, mine was later than expected. The first vaccinations were given
in Germany around Christmas 2020, while the app was not made available until the middle
of 2021 (Bundesregierung, 2021). This is more convenient for the user in terms of its
usefulness than the classic vaccination certificate and is therefore also widely accepted. It
shows when which vaccination dose was processed and creates a QR code that can be
scanned and cross-checked. In addition, this is so far fully valid in the European region and
will be extended to other countries in the future (Robert Koch Institut, 2021). This was the
first reliable link to digitization. Unfortunately, this was done too late and had no influence
on the course of the COVID-19 pandemic.
Therefore, the following research questions explore the extent to which digitization
could have better helped manage the Corona pandemic.
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Research Questions and Discussion

How can digitalization help the companies getting prepared for upcoming crisis?
Can the integration of digital solutions help to slow down the crisis and keep the
branches running with less of loss?
 Is it possible to help the companies in need by using the newest standards and get
faster solutions to end a crisis by working hand in hand (gov. & companies)?
Digitalization has certainly made life and certain processes much easier. Many
technical masterpieces have become so well established in our everyday lives that they have
become normal for the user. While the first computers were as big as garages, smartphones,
which are also many times more powerful, fit in your pocket. The benefits of this are seen
not only in the private sector, but much more commercial sector. Production processes are
more precise due to digitalization, programs calculate stock levels and can act autonomously as
soon as there is a shortage of stock, for example. For specific tasks such as operations, there
are specially developed robots that can work with superhuman precision and calm. Progress
continues apace, with no end to innovation in sight. Now the question arises why all these
advances that we have implemented in everyday life have not been used to counteract the
pandemic. Millions of dollars worth of apps have been developed, but unfortunately, they
have not been adopted. To understand why this happened, we should take a step back. The
only digital measures developed were the Corona warn apps. As previously explained,
these track the user's history and can thus create a contact profile. The app was launched
months after the Corona pandemic occurred. Since this scenario was a novelty. A
completely new app had to be developed, which understandably takes time to make it
marketable. Nevertheless, the government should try to reduce the development time to a
minimum, especially when big players like Deutsche Telekom or SAP take over the
complex process. For comparison, the development of the app took about as long as the
development of the first vaccine from BioNTech (pure development time and not the time
until approval by the relevant authorities). One should try to act as early as possible to be
able to intervene if necessary. The car manufacturer Audi, a subsidiary of Volkswagen, has
been advertising for years with the slogan „Vorsprung durch Technik“ („advantage through
technology“). This should also have been the motto for managing the pandemic. The
potential of the available technology was not nearly exploited. Once this was used, it
happened much too late. Especially in crisis situations, processes must be completed at the
highest speed in order to achieve a certain degree of effectiveness. The year 2021 shows
the severe consequences for the German industry and especially for the car manufacturers,
which, according to initial forecasts, will not be able to regulate their difficulties before the
third quarter of 2022.
To answer the research questions, one should look at the technical possibilities from a
different perspective. The use was always as an afterthought, but situations could be better
managed with early indicators. These leading indicators like chip crisis or bottlenecks,
which will be discussed in more detail later, should always be considered, even
independently of the pandemic. The question is whether globalization has made us too
dependent on suppliers. It is no secret that the automotive industry in particular is becoming
increasingly dependent on its suppliers. Suppliers often adapt their production to the orders.
This system offers many advantages because the focus is only on the core business. On the
other hand, enormous storage costs are saved, and the material is often delivered just in
time. As usual, contracts with suppliers are concluded in such a way that penalties are
incurred in the event of a default. This creates artificial pressure on the suppliers. However,
scenarios such as the ongoing Corona pandemic can also show how quickly this strategy
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becomes useless. If German car manufacturers had pursued a strategy similar to Tesla's,
they could even have grown. The US company takes the most necessary elements from
suppliers and sets itself the goal of taking a large part of its production into its own hands.
Even though it is often said that the quality is not comparable with German vehicles, the
company was still able to sell vehicles as usual and increase production capacities.
In retrospect, we can see that we did not act until it was too late. The measures
subsequently introduced were often hasty and not very effective. The automotive industry
had to bow to the measures and had no say in the matter, despite the large market shares.
Starting with the first negotiations for the procurement of vaccines, the European
Union failed miserably. While countries such as Great Britain sent negotiation experts in
the field of pharmaceuticals, only direct politicians from the chosen fields were chosen on
the part of the EU. However, these lacked expertise in negotiations and in the respective
field, which is why the result was rather negative. This pattern also extended across the
automotive industry. People with little to no experience in the industry made decisions that
led to fatal bottlenecks. Even if Germany is a constitutional state, it should not only act
narrow-mindedly and include this expertise in the form of a consultation or second opinion.
A crisis cannot be ended overnight, nor can it be ended by individuals, companies or states.
This process is very time-consuming and can only be managed collectively. Manufacturers
such as Mercedes, Audi or BMW can hire the best managers in the world, but they will not
bring you any added value as long as they do not receive any room for maneuver from the
state. Only then can the full potential be exploited, and meaningful measures be developed.
However, this also means implementing ongoing and future technologies in these
processes. As already mentioned, these can work as early indicators when used correctly
and thus allow the next steps to be planed. This may be a major international project, but it
is the only reliable way to deal with subsequent crises of the same magnitude.
For the automotive industry, there are two scenarios that could lead to short-time work.
The first is liquidity bottlenecks, such as the economic crisis in 2009. Due to a drop in
purchasing power, orders also fell sharply, which meant low production. The other is when
economic factors mean that supply chains can no longer be serviced. This scenario means
the workforce is available, but not the working materials. Triggering such a disaster often
happens quickly. Ending it again can take months or, again, years. For automobile
manufacturers, this could even mean bankruptcy in the worst case. The ongoing technological
progress must be used more efficiently. In industrialized countries, more and more people
own a smartphone. What's more, many can no longer imagine their daily lives without a
smartphone. The usage time for many is several hours a day and the functions are improved
from year to year. In addition, the infrastructure is constantly being improved. The Internet
standards are becoming higher and the lines stronger.
In addition to the daily problems, the German automotive industry now has to deal with
tasks that had been handed over to suppliers. While until the crisis the focus was more on
future trends such as low-emission vehicles, one should now consider slowing down the
outsourcing. Further technological advances should be integrated into the process. This
includes intelligent systems or state-of-the-art production machines. Care must be taken not
to harm the suppliers, as they make up a large part of the industry and are associated with
many jobs. The solution to be worked out must be hand in hand so that, at best, no job
losses occur. Intelligent stockpiling is becoming more important than ever, as the situation
shows that even if stockpiling is very costly, it is in a way indispensable.
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THE RELEVANCY OF DIGITAL TOUCHPOINTS IN
OMNICHANNEL MARKETING ON THE CHOICE OF RELEVANT
SALES CHANNELS – BASED ON GERMAN FINANCIAL SERVICE
PROVIDERS
Sebastian Joerchel
PhD Student, Burgas Free University
Abstract: All German financial service providers work with omnichannel marketing and try
to support the classic, traditional sales channel with digital touchpoints. They are also
trying to transform traditional direct sales into a hybrid model so that they can later handle
sales directly online. The target is a fully digitized sales channel. The thing, which makes a
digitalization difficult is that the Germans are very traditional regarding their investments.
This leeds during the time to a very conservative finance industrie in Germany.
There is a lot of ambiguity within the topic of digital touchpoints. Especially because there
are a lot of interactions and touchpoints with the customer and a high complexity within the
topic, and they are not yet explored.
Many companies implement digital touchpoints to the customer with no clear approach or
strategy at all. They have no idea what the results of their investments in touchpoints will
be. This paper will help to understand and assess the relevance of digital touchpoints on
the way to digital sales.
Influencing factors will be shown and typologies of determinants will be highlighted that
have an impact on the choice of sales channel. The results of the work can be used to
design sales and marketing strategies for managing customers. Further research will be
done. Expert interviews and a survey will be used in the further work. Mixed methods will
find their place during the further research. With his research, the further work will find an
answer to the question if and how digital touchpoints influence the choice of sales channels
based of German financial service providers.
Findings of this Paper are, that the the influence of digital touchpoints on the choice of
sales channels has not yet been investigated within the conservative German financial
sector. This can be concluded from the fact that no results can be found in common
databases within the question and the focus of this work. Another indication of a research
gap is provided by a study conducted by the Fresenius University of Applied Sciences in
2020 (www.hs-fresenius.de, 2021), which states that influencer marketing can be useful for
German financial institutions if the brand matches the person advertising. It becomes clear
that the research is still at the beginning, because within the study, it is clarified whether
influencer marketing can be useful at all and not how efficient or relevant such a digital
touchpoint can be. Another indication of ambiguity within this question is a study by a
neurologist who suspects that branches will still be the most important touchpoint for banks
and insurance companies and thus goes against the prevailing opinion of digital marketing
(www.horizont.net, 2021).
In further research (Auge-Dickhut, 2014), the business model and the customer are
considered, and a multi-channel marketing strategy is derived out of the research, but
digitality and the impact of the touchpoints are left out and not considered further here.
Similarly, another research (Brock, 2015) describes how the financial institution can
transform away from mono-channel marketing, towards multi-channel marketing, but
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again does not further consider the impact of analog and digital touchpoints. It becomes
interesting if one does not refer to the German area and looks at the search for research in
this direction worldwide.
There has been some work done around the subject area, but no one has yet answered
exactly the question of this thesis or even explored it. Therefore, I will work on this and will
try to close the open research gap in my further research.
1. Current situation of digital touchpoints - based on German financial service
providers
If you look at today's business, especially marketing, you will see that there are
different customer channels. What used to be limited to newspaper ads or advertising on
TV is now much more. Digitization offers a multitude of ways to contact and interact with
customers. Digitization enables the omnichannel strategies in marketing that we are
familiar with today. The goal of omnichannel marketing is to generate attention and
interaction via as many channels as possible used by the customer. In recent years, the
number of channels has grown significantly. In figure 1 you will see that in 1980 marketing
was still carried out via print, TV, radio or at events, today search engines, messenger
services and social media are important marketing channels. (medium.com, 2021)

Figure 9. Marketing development (own illustration)
However, not only has the number of marketing channels increased, but the channels
have also become significantly more interactive and complex. This is precisely what
presents companies today with ever greater challenges. Companies must not only show a
presence, but also manage and coordinate the various channels and the interaction with
customers. This requires knowledge about the individual channels. Knowledge of how,
when and where to address the customer and enter into interaction. In new industries,
especially those that already have fully digital business models, the selection of the various
touchpoints with the customer is clearer and easier to make. In traditional industries, such
as the German financial industry, this is more difficult. This is because there is no scientific
basis for it within this industry. Digital touchpoints in particular often seem randomly
selected. There is little knowledge about the digital touchpoints and a lot of trial and error is
attempted. This is also due to the fact that the industry has long relied on traditional sales
channels. For a long time, this also worked well, because when it comes to an insurance
policy or a bank account, a lot of trust is placed in the institution by the customer. After all,
large sums are often at stake when the customer wants to make a claim or invest his money
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with a bank. Because of this trust, the customer has been very conservative so far and has
gone to the branch he trusts or to the insurance broker he trusts. There he is well advised, as
he has been for years, and the customer trusts his contact person.
For some years now, the industry has been in a state of flux. New business models such
as fully digital banks and insurance companies are entering the market and changing the
rules of the game in the industry. These new market players are applying new strategies in
marketing and addressing customers. In order to gain market share, aggressive marketing
campaigns are run and a lot is tried out. However, this is also often done true to the motto
„Fail fast, Fail often“. As a result, the existing major market players are increasingly trying
to adapt to this development and are founding digital startups and/or trying to intensify
digital contracting. To do this, they try to generate as many digital touchpoints as possible
without knowing exactly what effect the digital touchpoints will have. A lot of money is
burned by these poorly targeted marketing measures. This is where this thesis picks up and
aims to investigate the relevance of digital touchpoints in the industry and develop
appropriate strategies. The research aims to clarify whether digital touchpoints have an
influence on the choice of sales channel and how strong it is. From this, it can be derived
how omnichannel marketing must be designed to successfully support the sales channels.
1.1. Topic of work
All German financial service providers work with omnichannel marketing and try to
support the classic, traditional sales channel. They are also trying to transform traditional
direct sales into a hybrid model so that they can later handle sales directly online. The target
picture is a fully digitized sales force.

Figure 10. Sales Channels (own illustration)
However, the path to fully digital sales is not clear. Many companies implement digital
touchpoints to the customer with no clear approach or strategy at all.
This paper will help to understand and assess the relevance of digital touchpoints on
the way to digital sales. Through targeted interviews and surveys, it will present the
relevance of digital touchpoints and deduce how these digital touchpoints influence the
customer in choosing a sales channel. Influencing factors will be shown and typologies of
determinants will be highlighted that have an impact on the choice of sales channel. The
results of the work can be used to devise sales and marketing strategies for managing
customers.
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1.2. Showing up the relevance
In the German financial sector, all companies are undergoing a process of change. The
change is being driven on the one hand by digitization, but also by the age of customers.
Younger and future generations have grown up with the Internet and will invest their
money or take out their insurance differently than their grandfather did 40 years ago. The
long-term image of the industry will be very much shaped by digital. Currently, however, it
is a largely analog sales model. The path to fully digital sales will therefore be determined
by a hybrid model. Currently, the industry is at the beginning of hybrid models.
Many companies implement digital channels with little or no strategic plan due to a
fear of being left behind (Hardvard Business School, The New Conversation : Taking
Social Media from Talk to Action., 2010) Hoffman and Novak (Hoffman, D.L. & Novak,
T.P., 2012a. Toward a Deeper Understanding of Social Media. Journal of, 2012) explain
that practitioners are now searching for a solid foundation on which to base their strategic
decisions.
There is an increasing need to understand how digital channels can be used to engage
with customers. The use and integration of technology into customers’ lives has led to
expectations that they will be able to engage and communicate with companies at all times.
The exponential growth of data availability and growing capabilities of digital technology
are providing companies with valuable information to make strategic decisions (Dumas,
2012). The Companies will have more and more data but they don’t know how to use it and
also don’t know how to steer the customers into the right direct to close the gap between
traditional sales channels and fully digital sales channels.
Right now, a lot of money is not being spent on digital touchpoints in a targeted
manner in the German financial industry. None of the market participants wants to miss out
or make the mistake of paying too little attention to digital touchpoints. This paper aims to
shed light on the relevance of digital touchpoints in omnichannel marketing and whether
digital touchpoints lead to digital sales success.
1.3. Research question & hypothesis
Five research questions will be investigated in this paper.
1. Do digital touchpoints perceived by customers have an influence on the choice of
sales channel for German financial services providers?
The aim of this question is to investigate whether digital touchpoints have any
influence at all on customers' choice of sales channel.
2. Are customers more likely to conclude a contract online if they have had more
digital touchpoints with the financial institution?
This question is intended to clarify whether customers who have significantly more
digital than analog touchpoints with financial institutions are more inclined to conclude a
contract via a digital channel.
3. Are analog touchpoints and their impact on sales channel choice the same as
digital touchpoints?
This research question is designed to investigate the impact of digital touchpoints and
analog touchpoints. It examines whether digital touchpoints and analog touchpoints differ
in their effect on sales channels.
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4. Are digital touchpoints decisive in the selection of the sales channel?
The fourth research question should lead to a statement about the importance of digital
touchpoints in the selection of a sales channel.
5. Is the type of touchpoint at all decisive in the choice of sales channel?
The final research question provides information about the relevance of digital
touchpoints in omnichannel marketing within the German financial sector. It clarifies
whether the type (analog, digital) of touchpoints has any influence at all on the sales
channel.
Since the research is conducted using mixed methods, a quantitative survey is used to
try to accept or reject the following hypothesis.
Hypothesis:
The more digital touchpoints the customer perceives, the more he will choose a digital
sales channel of a German insurance company or a German bank.
Course of a customer journey with many digital touchpoints:

Figure 11. Hypothesis 1 (own illustration)
Course of a customer journey with few digital touchpoints:

Figure 12. Hypothesis 2 (own illustration)
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Counterhypothesis:
Touchpoints perceived digitally by the customer have no influence on the choice of
sales channel in German insurance companies and banks.
Customer journey with no significant difference between analog and digital
touchpoints:

Figure 13. Counterhypothesis (own illustration)
After evaluating the quantitative survey, either the hypothesis or the counterhypothesis
is rejected.
2.

Definitions of terms

The definitions for this work are presented below. At this stage of the work in particular, the
digital touchpoints must be defined. Equally important is the definition of omnichannel
marketing and the sales channel.
2.1. Digital Touchpoint
We view the customer acquisition process as a series of encounters with different
touchpoints, such as advertising, app notifications, or in-store communications. We define a
touchpoint as a consequence of direct or indirect contact with the brand. Thus, touchpoints
include channels, as defined by Neslin et al. (Neslin, 2006) as: „a customer touchpoint or
medium through which the company and the customer interact.“ This work expands the
definition as the picture has changed in recent years due to advancing digitalization and this
definition very much emphasizes interaction with the customer. However, in the digital
world, this can also simply represent visibility. The definition of a touchpoint is a point of
contact or a medium through which the company is perceived by a prospect or a customer.
So a digital touchpoint is a digital point of contact or medium through which the company
is perceived by a prospect or a customer. A digital touchpoint is a point of perception of the
customer in the digital environment such as through ads. apps, banners on websites or
influencers.
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On the whole, there are three different levels of touchpoints:

Figure 14. Touchpoints (own illustration based on ars.els-cdn.com) (ars.els-cdn.com,
2021)
Digital touchpoints occur primarily in brand owner-driven touchpoints and third partydriven touchpoints.
Digital touchpoints can be:
 Ads. (banners, ads)
 Apps (and their notifications)
 Search engines (SEO)
 portals
 forums
 platforms
 Social media (Instagram, Fracebook, Tiktok, Youtube, etc.)
 websites
 Emails &Newsletters
 Chat and messaging services
2.2. Omnichannel Marketing
Based on the pure word origin, omnichannel marketing can be easily derived. For
example, omnis is Latin for „all“ or „universal“, which means „all channels together“
(Juaneda-Ayensa, 2016). Omni-channel marketing thus follows a customer-centric orientation
that envisions a holistic experience in which the customer's customer journey is smooth and
seamless, regardless of the channels used (Gupta, 2004). Thus, in omni-channel marketing,
the most critical interaction is not with the channel but with the brand in an effort to
maximize customer relationships. Verhoef et al. (Verhoef, 2015) defines omnichannel
marketing as the „synergistic management of the multiple channels and customer touchpoints
available, in a way that optimizes the customer experience across channels and performance
across channels“.
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Figure 15. Omnichannel (own illustration)
Taken together, these definitions operationalize omnichannel marketing based on two
key areas: how customers receive the information and how the interactions are conducted
(Bell, 2014). Digital interactions are an integral part of omni-channel marketing and blur
traditional cross-channel boundaries (Brynjolfsson E. H., 2013).
Omni-channel marketing requires unification of all available capabilities and platforms
into a unified communications environment (Cummins, 2016). This environment increases
the ability of organizations to convert prospects into high-value customers more quickly by
providing customers with a personalized environment for obtaining and using information
(Rocco, 2016). However, for this work, digital domains are most relevant, as well as the
analog domains. Thus, within the research Omnichannel Marketing is considered in more
detail in two areas. The digital segment and the analog segment. Especially the touchpoints
are of great importance for the further course of the work. Therefore, the work defines
omnichannel marketing as the holistic, across channel boundaries interaction with the
customer.
2.3. Sales Channel
Looking at the economy as a whole, sales channels are as diverse as the companies
themselves. Some choose the direct distribution channel and build their own stores and
points of sale, others choose a digital distribution channel. However, many have one thing
in common, they rely on third parties to sell their products or services.
These can be affiliate partners, intermediaries, brokers, distributors or independent
retailers. These are often not directly employed by the company and work mostly at their
own risk.
Basically, sales channels can be classified into three different types within the level of
digitization of channels.
 The classic sales channel such as local or regional stores or stores.
 The hybrid Sales Channel approaches, in which companies sell goods via their
website and in their local stores, for example.
 The digital Sales Channels, on which the fully digital business models such as
those of FinTech’s rely.
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Figure 16. Sales Channel 2 (own illustration)
Choosing the right distribution channels is very important for companies, as it is one of
the most important determinants of the success or failure of the product and the company.
There are specific sales channels for each industry.
The majority of the German financial industry relies on the classic sales panel. This
consists of freelance brokers who work at their own risk, brokers who are permanently
employed or local branches. In addition to the classic sales channel, a few market
participants are also relying on fully digital models and are founding start-up-like
companies with digital business models for this purpose. For this work, the Hybrid Sales
Channel is particularly important, as it represents the transition from the past to the future.
In the long term, sales in the German financial industry will evolve toward a fully
digital Sales Channel. This will also be driven primarily by new generations of customers
and the increasing level of digitization in society. For companies, the question now is how
to transform themselves from classic Sales Channel to digital Sales Channel with the
largest possible market share. This is where this work comes in. That is why Sales Channel
is defined as the path to contract conclusion, which can take place in four different ways:
 the conclusion of a contract on site in a branch or with a broker.
 the conclusion of the contract digitally, driven by analog touchpoints
 the conclusion of a contract driven by digital touchpoints in a branch or with a
broker
 the conclusion of a contract that takes place purely online without an offline
touchpoint.
3. Literature overview - Omnichannel & Touchpoints
The term „omnichannel“ first appeared by Rigby (Rigby, 2011) in 2011. Since then, it
has been used in a variety of research and literature. At the same time, the omni retailing
term was first discussed by Bodhani (Bodhani, Shops offer the e-tail experience, 2012).
Bodhani focused on the interaction between retailers and their customers across multiple
classic and non-classic distribution channels.
Then in 2013, the term omnichannel was used in the context of augmented reality in
omnichannel retailing (Bodhani, 2013a). This illustrates that Bodhani has an omnichannel
view. Aubrey & Judge (Aubrey, 2012) also used the term omnichannel and offered an
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omnichannel strategy in which brands match the requirements demanded by the customer
to establish long-term loyalty among customers. In the same year, a Portuguese university
(Rosa, 2012) published a paper that addressed Omnichannel Sales. In the following year,
Brynjolfsson & Rahman dealt with omnichannel concepts and derived strategies for their
implementation (Brynjolfsson E. &., 2013). Finally, a large amount of research has been
published over the years, illustrating the dynamics of this still young topic. Bhalla (Bhalla,
20014) clarified differences between multichannel and omnichannel, Williams (Williams,
2014) put the focus of the topic on e-commerce and included touchpoints in his models.
This makes it clear that the topic is still comparatively young and that there is still a lot of
research to be done.
The roots of the customer journey and thus the touchpoints are not easy to trace, as they
have emerged quite in parallel in various fields of practice and research. Parker and Heapy's
(Parker, 2006) model „The Journey to the Interface“ was instrumental in sparking interest
in customer journeys and thereby customer touchpoints (Haukkamaa, 2010) This work
introduces touchpoints and the customer journey as a way of looking at „services the way
people do“ (p. 19). Parker and Heapy explicitly pointed out the usefulness of this perspective,
providing practical examples from various business sectors.
In the history of service management, the work of Zomerdijk and Voss (Voss, 2007)
was important and showed how the customer journey perspective has become a topic of
some interest in business. Through case studies with service providers, design agencies, and
consultancies, they found that experiential services in particular can be better designed
using a customer journey approach to enhance the customer experience throughout the
process. Their work has been influential in service management research (Mahr, 2013).
Finally, a distinct customer journey approach has developed in the field of marketing. Here,
the focus is on consumers' decision-making processes, from becoming aware of a company
to making a purchase (Lee, 2010) or becoming a loyal customer (Buttle, 2003). Here, the
experiences of individual customers and the behavior of customers are analyzed according
to a defined process.
This process contains different steps such as Awareness, Familiarity, Consideration,
Purchase, and Loyalty (Court, 2009) or Pre-Purchase, Purchase, and Post-Purchase
(Lemon, 2016). The process is often supported by customer relationship management
(Buttle, 2003) or web analytics (Anderl, 2016).
4. Research methodology Mixed Methods
Following papers will apply the mixed methods approach to the research. This means
that qualitative and quantitative methods are combined to answer the five underlying
research questions. For a long time, both approaches have been debated within the research
community but mixed methods has been established as a combination of quantitative and
qualitative research orientations. Thus, mixed methods can be seen as a third research
approach in its own right and is used here in this work (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner,
2007).
Qualitative methods use data that require interpretation. This may include linguistic
utterances or visual information. (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013). Within quantitative
methods, information is quantified, i.e. represented and expressed by numbers. The goal is
to test hypotheses and to generalize results to specific populations (e.g., children in
elementary school).
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Unlike within quantitative methods, qualitative methods are mainly used to explore
new research fields and to derive hypotheses and theories from the obtained data (Peters &
Dörfler, 2014). For this reason, the research questions are approached with the help of
qualitative expert interviews. In addition to approaching the research questions, the expert
interviews also serve to provide a basis for the quantitative research. Within the thesis the
explorative design will be applied. By means of qualitative expert interviews, the research
questions will initially be investigated. With the help of the results, the individual research
questions can be classified in the literature and a quantitative survey can be created, which
in turn provides the results to be able to evaluate the actual hypothesis and finally accept or
reject it accordingly. Both phases proceed empirically and work in a rule-governed manner.
exploratory research design.

Figure 17. Research Design (own illustration)
The methods approach thus offers this work the opportunity to illuminate the object of
research from a differentiated and thus from a more versatile perspective and to answer
precisely those questions that could not be answered by a purely quantitative or purely
qualitative investigation.
4.1. Expert interviews
Within the framework of qualitative research, there are also various methods with
which data can be collected. The qualitative individual interview is widely used, but also
group discussions, observations or self-productions of visual data (e.g. pictures drawn by
children) are possible. In this work for exactly the former, the qualitative, semi-structured
explorative individual interviews resorted to. The work plans about 10 individual
interviews with experts from the field of sales and marketing within the German financial
industry and its environment.
4.2. Quantitative survey
In order to be able to carry out a reliable, valid and objective quantitative evaluation,
the information requested will be converted into figures. This will be taken into account in
advance to ensure that all necessary criteria are met. The basis for the quantitative survey
will be the explorative individual interviews.
In order to be able to carry out a quantitative evaluation, the information must either be
collected directly in the form of numbers or converted into a presentation with numbers.
In particular, the survey will look at and collect data from the target groups. These have
an essential value, since the work makes the assumption in advance that within the different
target groups large differences prevail. Therefore, strict attention will be paid to age,
geography or economic power (measured by personal income). In order to meet the quality
criteria for a quantitative survey, the work sets itself the goal of conducting the survey with
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at least 500 subjects. In order to consider all target groups equally, the survey will take
place online as well as offline.
5. Description of the problem under study
In the following, the problem behind the work is described in more detail. The
topicality and relevance as well as the specifics of the German financial industry will be
discussed. Finally, the research gap is revealed.
5.1. Actuality & Relevancy
The first digital touchpoints emerged within the financial industry with the Internet.
These were websites or ads on search engines. For a long time, these were the only digital
touchpoints. However, this has changed in the last two years. In 2020, for example, some
banks tried to reach younger target groups with the help of digitally advertised checking
accounts. (www.der-bank-blog.de, 2021) The touchpoints for these campaigns were
influencers in the social media sector.
In view of other industries that have been using influencer marketing for much longer
and more professionally, the German financial sector has a lot of catching up to do. Since
Germans are security-loving, customers like to rely on the tried and true and prefer to go to
the branch or to their broker and do not conduct the majority of financial transactions
online. Data gaps, problems with the account system, and headlines from the German
financial supervisory authority BaFin put digitality in the financial sector in a bad light.
(www.handelsblatt.com, 2021) and contributed to the fact that German citizens continue to
trust more traditional institutions and sales channels with their financial affairs.
Nevertheless, a new, young future generation of customers is storming the market, eager to
transact everything digitally. This leaves banks in a quandary. On the one hand, they need
to strengthen digital sales channels and generate more sales digitally; on the other hand,
they need to comply with traditional values in order not to lose the trust of current
customers.
It is clear that the future lies in digital, so the German financial industry must respond.
Digital sales solutions, and marketing in particular, is currently one of the industry's biggest
challenges. (www.geldinstitute.de, 2021)
It mimics omnichannel strategies other industries and no one wants to miss the boat.
German financial institutions are now present on all social media platforms and offer a
variety of digital touchpoints, without knowing the relevance of the touchpoints and their
influence on your sales channels.
This is the starting point for this work, which aims to examine the impact of
touchpoints on the sales channel. This allows strategies to be derived on how to
successfully manage customers and how to design the touchpoints in order to serve
different sales channels.
5.2. Discussion of the research gap
The influence of digital touchpoints and analog touchpoints on the choice of sales
channels has not yet been investigated in detail and has not yet been examined within the
conservative German financial sector (see chapter 6). The following list provides an
overview of current research.
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Research to date
Influencer marketing can be useful for
German financial institutions. (www.hsfresenius.de, 2021)
Branches will still be the most important
touchpoint for banks and insurance companies.
(www.horizont.net, 2021)
A multi-channel marketing strategy is suggested.
(Auge-Dickhut, 2014)
Financial institution must transform towards
multi-channel marketing, (Brock, 2015)
In Romania, it was found that the way in
which the customer gathers information on
life insurance is a decisive factor in the clustering
of target groups and sales channels. (Alt, 2021)
Digital touchpoints are the most popular
touchpoints across industries and audiences.
(Hallikainen H., 2018)
Digital touchpoints are important, the critical
touchpoints are the analog touchpoints.
(Weber M., 2019)

Significance in discussion
The paper shows that the research is
still at the beginning.
A contrary opinion than that of the
research group that studied life
insurance in Romania (Alt, 2021)
No view on impact of digitality and
impact of touchpoints.
The companys must transform but
impact of touchpoints is not explained.
It seems to be a connection between
touchpoints and sales channels and
target groups.
Impact of digital touchpoints is not
explained.

An opinion that lies between the
research group that studied life
insurance in Romania. (Alt, 2021) and
the opinion of horizont.net's research
(www.horizont.net, 2021)
Table 1. research gap (own illustration)

As you can see there are many hints, that the digital touchpoints and their influence on
the sales channel needs further research. This can be concluded from the fact that no results
can be found in common databases such as Research gate or Google Schoolar within the
question and the focus of this work. Another indication of a research gap is provided by a
study conducted by the Fresenius University of Applied Sciences in 2020 (www.hsfresenius.de, 2021), which states that influencer marketing can be useful for German
financial institutions if the brand matches the person advertising. It becomes clear that the
research is still at the beginning, because within the study it is clarified whether influencer
marketing can be useful at all and not how efficient or relevant such a digital touchpoint
can be. (www.hs-fresenius.de, 2021) Another indication of ambiguity within this question
is a study by a neurologist who suspects that branches will still be the most important
touchpoint for banks and insurance companies and thus goes against the prevailing opinion
of digital marketing. (www.horizont.net, 2021)
In further research, the business model and the customer are considered and a multichannel marketing strategy is derived from them, but digitality and the impact of the
touchpoints are left out and not considered further here. (Auge-Dickhut, 2014)
Similarly, another research describes how the financial institution can transform away
from mono-channel marketing, towards multi-channel marketing, but again does not further
consider the impact of analog and digital touchpoints. (Brock, 2015) It becomes interesting
if one does not refer to the German area and looks at the search for research in this direction
worldwide. Here, too, there is no work that deals with the question posed in this thesis. In
Romania, for example, it was found that the way in which the customer gathers information
on life insurance is a decisive factor in the clustering of target groups. This suggests that the
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type of touchpoints may also influence the distribution channel. However, this question was
not in the scope of the work and will not be answered or considered further. (Alt, 2021)
Another found that digital touchpoints are the most popular touchpoints across
industries and audiences. (Hallikainen H., 2018)
A controversy to this is offered by another publication, which found that while digital
touchpoints are important, the critical touchpoints are the analog touchpoints. (Weber M., 2019)
A new reference besides the different studies conducted around the topic of this thesis
is offered by a research of Karler Straker, who emphasizes within her thesis that further
research would be necessary to find out how the relationship between physical and digital
channels causes a change within the emotions in her model. (K., 2016)
There is a lot of ambiguity within the topic of digital touchpoints. Especially because
there are a lot of interactions within the topic and they are not yet explored.

Figure 18. Touchpoints 2 (own illustration)
There has been some work done around the subject area, but no work has yet answered
exactly the question of this thesis or even explored it. This work and the further work will
deal with it and will try to close this gap.
6. Characteristics of the Sector & further research
The German financial industry occupies a special position within the German economy
and has some special features. In the following, these special features of the German
financial industry will be discussed in more detail. In addition, an outlook on limitation and
further research will be given.
6.1. Special characteristics of the German financial sector
The German financial industry occupies a special position within the diverse industrial
landscape of Germany. In some respects, it differs completely from other industries. This is
due on the one hand to the regulations resulting from legislation, but also to German
customers and their values. If we compare the cultural dimensions developed by Hofstede,
for example, it quickly becomes clear that Germans are very uncertainty-avoidant.
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Figure 19. Hofstede
(https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany, the-uk/)
This plays a particularly important role in financial security. When it comes to insurance
and investments, the majority of Germans rely on defensive, reliable and secure values. The
majority across all generations continues to rely on personal discussions with their own
contact person at the insurance companies and banks. (www.der-bank-blog.de, 2021)
As a result, reputation plays a major role. Germans want to trust their bank or insurance
company and be sure that they are in the best hands. German financial institutions are
measured in terms of reliability, customer satisfaction, performance, communication and,
among other things, value for money. (servicevalue.de, 2021)
A financial institution works on different fronts within marketing, which are not always
easy to reconcile. This is precisely why touchpoints need to be chosen with care and this
work is needed not only to be resource efficient, but also to meet the specificities of this
industry and to transform the transition from a traditional business model to a hybrid and
ultimately to a digital business model.
6.2. Futher research & Limitations
A limitation of this work will be the multiplication function of digital touchpoints.
Digital touchpoints can be spread quickly and widely and thus lead to higher visibility. This
multiplication function is recommendable be further investigated by additional research and
will not be further answered within this thesis. Similarly, extremes within generations cannot be
fully considered. The future papers regarding this paper will answer if the type of touchpoint has
an influence on the sales channel, but it will not answer how big this influence is.
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