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АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В МЕНИДЖМЪНТА 

ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 

Резюме 
На съвременния етап актуалността на 
разглежданата проблематика се 
предетерминира от потребностите на реалната 
управленска практика в организациите и от 
необходимостта да й се предложи теоретично 
и приложно знание, което да й позволи 
методологически правилно и методично точно 
да осъществява съответните промени в 
мениджмънта на конкретната организация. 
Статията е посветена на един аспект в сферата 
на мениджмънта –  създаването на нова форма 
на организация на мениджмънта (наречена 
нова от нас) - международна мениджърска 
архитектура. Защитава се тезата, че това е 
продиктувано от слабия мениджмънт на 
институционално и корпоративно равнище, от 
липсата на адекватни професионални 
стандарти, контрол и мониторинг върху 
дейността на мениджърите. Направен е опит 
да се даде сравнително аргументиран отговор 
на основния въпрос: „Предетерминираност 
или мениджърска еквилибристика са 
алтернативните форми за разпространяване и 
популяризиране на добрите практики в 
мениджмънта”?  
При аргументацията за алгоритъма на НММА 
водещият принцип е, че поставянето на 
въпроси е най-прекият път за тяхното 
решение. В случая се има предвид това, че 
лансираната от нас идея поражда редица 
въпроси, от рода на: НММА дали да се 
разглежда като форма на институализация или 
като форма за популяризиране на добрите 
практики в индустриалния мениджмънт? Защо 
причините за кризата се търсят 
преимуществено в субективен план и се 
възприемат като следствие на користно 
поведение? Може ли да се вмени на НММА да 
упражнява надзор и контрол върху 
мениджърите, респективно мениджърския 
екип, както и да извършва регулативни 
функции? Важен елемент за оценка ли е 
системата от индикатори? и други. Проявен е 
стремеж при отговорите на въпросите да се 
следва относително безпристрастен подход, 
дотолкова, доколкото е възможно 

минимизирането на субективизма при 
третирането на проблематиката. Накрая са 
определени резултатите от предлаганата теза 
за необходимостта от създаването на НММА – 
структура и структуроопределящи параметри.  
 
Ключови думи: мениджмънт, международна 
мениджърска архитектура, 
предетерминираност, мениджърска 
еквилибристика, регулативни функции, 
институализация. 
 
В статията основната теза е свързана със 
създаването на нова форма на организация на 
мениджмънта (наречена нова от нас) - 
международна мениджърска архитектура 
(НММА). Това не е случайно, нито пък става 
дума за терминологична еквилибристика. 
Обединяващото звено за ММА е продиктувано 
от слабия мениджмънт на институционално и 
корпоративно равнище, от липсата на 
адекватни професионални стандарти, контрол 
и мониторинг върху дейността на 
мениджърите. И тук ще се опитаме да дадем 
отговор на основния въпрос - 
предетерминираност или мениджърска 
еквилибристика са алтернативните форми за 
разпространяване и популяризиране на 
добрите практики в мениджмънта. При 
аргументацията за алгоритъма на ММА се 
водим от принципа, че поставянето на въпроси 
е най-прекият път за тяхното решение. 
В случая се имат предвид въпроси, свързани с 
организационната форма на ММА, както и 
такива като: Защо причините за кризата се 
търсят преимуществено в субективен план и се 
възприемат като следствие на користно 
поведение? Може ли да се вмени на ММА да 
упражнява надзор и контрол върху 
мениджърите, респективно мениджърския 
екип, както и да извършва регулативни 
функции? Важен елемент за оценка ли е 
системата от индикатори? и други. Всичко 
това е обект на настоящата статия. 
 
Преди да обосновем застъпваната теза, както и 
свързаните с нея аргументи, е необходимо да 
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отбележим, че финансовата и икономическата 
криза също е резултат от дейността на 
мениджмънта, респективно мениджърите. 
Например продължаването със старите 
неолиберални постулати в икономиката. Даже 
при „очевадни” индикации инерцията в 
мисленето на някои „авторитети” продължава. 
Такъв е случаят с твърдението, че „… е 
неразбираемо започналото кулинарно 
етническо прочистване в Италия. Това е 
своеобразна форма на протекционизъм, която 
едва ли ще удържи световните вековни 
тенденции1”. Простичко, това означава да се 
запази статуквото, независимо от натрупания 
негативизъм на подобен подход. Факт е, че 
световната икономическа криза не доведе до 
някаква преоценка на общественото 
преустройство, на личното участие в 
системата на капитализма, както някои наивно 
побързаха да предскажат – организмът на 
системата лекува своите рани, забранява си да 
се напива и закъснява за работа, да се харчи 
излишно. Сякаш светът никога няма да е 
същия, но пък и нищо не се е променило. 
Причините се коренят в: скандалите с 
пенсионните фондове във Великобритания, 
предизвикани от фрапиращи нарушения на 
правата на акционерите, поголовното срутване 
и корпоративните измами на банкрутиралите 
"Енрон" (САЩ-2001), „Пармалат” (Италия-
2002), „Вивенди” (Франция-2002), „Ахолд” 
(Холандия-2003), на счетоводната фирма 
"Андерсън", на втората по големина в САЩ 
телекомуникационна компания "Уърлдком". 
Започват да се разнищват отчети и баланси и 
на най-големия медиен конгломерат в света 
"АОЛ Тайм Уорнър”.  
Впрочем, още преди две столетия в зората на 
американската държава, нейният главен 
идеолог Томъс Джеферсън (третият президент 
на САЩ) преценява, че "Банковият елит е по-
опасен от редовна армия". Отражение на 
обществено недоволство в САЩ срещу 
небостъргачната корупция и срещу 
своеобразния вътрешен "финансов тероризъм" 
е създаденият от президента нов Специален 
екип за разследване на корпоративните 
измами2. Във връзка с това заслужава 
внимание идеята, че интернационализацията 
и глобализацията на икономиките налага 
необходимостта от приемане на принципи и 

                                                 
1. Вж. Дамянов, Ат. Еклектични възгледи за 
международния бизнес и мениджмънт. 
Народностопански архив, кн. 1, 2009, с. 19. 
2. Захариев, Ел. Корпоративен мениджмънт. Свищов: 
Ценов, 2007, с. 9. 

стандарти на корпоративното управление не 
само в отделни държави, а в световен мащаб3. 
Нашата страна също не остана инвариантна по 
отношение на протичащите в света процеси. 
Покрай бързия растеж и заливането на пазара 
с евтини пари, основателно се заговори за 
т.нар.4 „балони”, групирани основно в три 
сегмента – ваканционните имоти, цената на 
земята и цената на проектите. Безспорно тези 
балонизирани направления са доказали, че са 
били такива, защото става дума за фрапиращи 
спадове – при ваканционните имоти от 
1800 евро до 200-300. Може ли тогава да 
говорим за драма в САЩ или Латвия, където 
цените падат с по 50%, докато у нас 
по морето- с по 500%. 
Казаното по-горе дава основание за най-малко 
два извода. Първият е свързан с това, че 
ситуацията у нас не е добра и практически ни 
чакат много тежки времена за държавата като 
цяло и за индустрията - в частност. От 
двигател на растежа в държавата, секторът на 
имотите се превърна във възможно най-
рисковата индустрия. Банките ограничиха 
финансирането, пазарът стана тежък и труден. 
Резервите на голяма част от фирмите намаляха 
драстично. Вторият е, че допълнително се 
усложнява ситуацията от това, че голяма част 
от фирмите не поддържаха ликвидност и 
разумни политики. Като цяло предприемачите 
нямат пари, пазарите им се свиха драматично, 
а банките ги стичат за високорискови и не ги 
финансират. Трудностите в индустрията вече 
се виждат с просто око – започнаха бартерни 
сделки, смъквания на цените и т.нататък5. 
Азбучна истина е, че ако не си помогнеш сам, 
няма кой да ти помогне. В противен случай 
„Положението вместо да се влошава, става 
безнадеждно”. И така, всичко зависи от 
триадата „държава – общество – бизнес”. За да 
вървим напред е необходимо обществото, 
политиците и бизнесът да договорят 
приоритети (като предварително условие е 
наличието на своеобразен обществен договор, 
зад който да застанат партиите, синдикатите и 
работодателите) и тези приоритети да се 
следват независимо кой е на власт. Сериозни 

                                                 
3 . Георгиев, Ил. Корпоративно управление. Съвременен 
формат. С: 2008, с. 47-48. 
4. Становище на МИЕТ г-н Плевнелиев, изразено в 
средствата за масова информация, понастоящем 
президент на Република България. 
5. Обикновено кризата има три етапа. Първият се 
характеризира със смъкването на цените, но все още има 
някаква печалба (предприемачите в Р България вече се 
простиха с представите си за печалба и се научиха, че тя не е 
100%, а 10%). При втория етап предприемачите са готови да 
продават и на себестойност, а при третия етап - на загуба.  
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шансове за развитие имат: туризмът, селското 
стопанство, логистиката, финансовият център 
на Балканите. В ситуацията, в която се намира 
светът в момента, предвид жестокия отпор на 
западните правителства спрямо офшорните 
зони, страната ни предлага възможно най-
ниските данъци в ЕС. Балканите са район с 
потенциал, тепърва ще се развиват 
финансовите пазари в Сърбия, Албания, 
Македония. За целта Р България може да се 
позиционира като финансов център на 
Балканите. 
Следователно, промени са необходими. 
Неслучайно германският канцлер Меркел 
наложи ограничения на възможностите да се 
спекулира на фондовата борса. Всъщност тази 
спекула доведе до кризата. В големите 
европейски страни вече се въвежда държавна 
регулация на икономиката (идеята е узряла, 
както в големите европейски страни, така и в 
САЩ). Тенденцията е повече протекционизъм 
над икономиката. Да се продължава със 
старите неолиберални постулати вече е 
недопустимо6. Банковите мениджъри в ЕС ще 
получават бонусите си не на прогнозни 
печалби, а само при реализирани. Одобрено е 
и създаването на редица институции за 
финансов надзор. Сред най-значимите е 
Европейският съвет за системен риск, който 
ще прогнозира опасностите от кризата в ЕС, и 
ще предлага начини за преодоляването им. 
И у нас се работи върху законопроект, който 
да сложи край на банковия произвол с 
лихвите. Специален коефициент и формула 
няма да позволяват те да растат над определен 
таван. 
В свое изследване7 трима британски учени - 
Дейвид Стъклър (от Университета в 
Кеймбридж), Лоурънс Кинг (от Оксфорд) и 
проф. Мартин Маккий (от Лондонския 
институт по здравна хигиена и тропическа 
медицина) стигат до извода, че 
приватизацията след краха на комунизма през 
1989 г. е довела до смъртта на поне 
1,2 милиона души в Източна Европа. Сред 
причините за високата смъртност се открояват 

                                                 
6 . Неслучайно, тезата за „качествено нов вид 
кейнсианска политика” определяна като  
макроикономическа политика, която стабилизира 
съвкупното търсене, а не го стимулира, както е при 
традиционното кейнсианство, се определя като 
заслужаваща внимание. 
7. Шокова приватизация след 1989 г. убива поне 1,2 
милиона човека. Вж. за  подробности David Stukler, 
Lawrence King, Martin McKee. Mass privatisation and the 
post – communist mortality crisis: a cross – national analysis. 
www.thelancet.com  Published Online January 15, 2009 
DOI: 10.1016/So140-6736 (09) 60005-2. 

следните фактори: масова безработица и 
обедняване; лошо здравеопазване8; стрес; 
алкохолизъм и самоубийства, като основни от 
тях са алкохолизмът и психологическият 
стрес. „Всички тези проблеми, заключават 
авторите, бяха неизбежни след краха на 
комунизма. Тогава Западът предложи 
франчайзинг не на традиционния 
индустриален капитализъм, а извади на 
витрината неолибералната идея (к.м.)9 – 
всичко, което увеличава „богатството” – дори 
с цената на магията да се надуват цените на 
недвижимите имоти и на другите активи, е 
също толкова продуктивно, колкото и 
изграждането на нови индустриални 
мощности и инфраструктура. Тази нова 
идеология създаде поредица от икономики - 
балони, чийто растеж се базира единствено 
върху дългово финансирана инфлация на 
недвижимите имоти и борсата”. Ето на какъв 
капитализъм се „насадихме”. И какво друго 
можеше да се очаква, когато за „една нощ” 
изкуствено и прибързано се създаде „частна 
собственост”, при което класата на 
капиталистическите предприемачи не се 
заражда с течение на времето, а изведнъж и 
стихийно, което не може да донесе желания 
ефект.  
Проблемът с конструирането на палитрата 
(категоризация – изпреварващи, съвпадащи, 
закъсняващи, брой, изисквания, на които да 
отговарят и т. нататък) от икономически 
индикатори не е нов. Неговата еволюция е 
изяснена в литературата10. Въпросът сега е: 
Има ли и ако има, кои индикатори ни дават 
представа накъде върви националната 
икономика?. Силно агрегиран аргумент за 
положителен отговор на въпроса е, че 
например индикаторът, който измерва 
състоянието на валутния борд е изработен от 
„Експат компас11” у нас и акцентира основно 
върху курса лев/евро. За да може да се прави 
оценка, се наблюдават 16 икономически и 
политически индикатора, групирани в четири 
основни групи: политически въпроси - 
                                                 
8. В цитираното проучване се посочва, че в България 
всеки трети предпочита самолечение пред 
специализирана консултация. 
9. Параметрите на неолибералната икономическа теория 
са във веригата: избор на политика (бърза 
либерализация; бърза приватизация; икономическа 
стабилизация) – възстановяване на предприятията – 
растеж. 
10. Вж. Дамянов, Ат. Народностопански архив. Цит. 
произв., с. 10-11. 
11. „Експат компас” е създаден от „Експат капитал” – 
финансова компания, базирана в София. Издава се 
веднаж на два месеца на български и английски език и се 
разпространява безплатно. 
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Правителството подкрепя ли валутния борд? 
Централната банка подкрепя ли валутния 
борд? Европейските институции подкрепят ли 
България за присъединяването й към ERM II и 
еврозоната?; бюджет и дълг - бюджетен 
баланс, бюджетни разходи, държавен дълг, 
чуждестранни задължения на частния сектор, 
фискален резерв; въпроси, свързани с 
икономическия цикъл - растеж на БВП, 
инфлация, безработица, здраве / стабилност на 
банковата система; външни баланси - 
дефицит по текущата сметка, търговски 
дефицит, чужди инвестиции, приходи от 
туризъм, валутни резерви12.  
Безспорно, големите изисквания предполагат, 
че не винаги системата от индикатори може да 
бъде на висота13. Това е наложило 
разработването и използването на аналитични 
показатели. Те от своя страна представляват 
различен род индекси, изведени на база 
определена съвкупност от икономически 
индикатори. Такива са: свободните индекси, 
дифузните индекси и индексите на 
амплитудата. Постепенно от 70-те години на 
XX век се отива и към създаване на 
международна система от икономически 
индикатори с усилията на САЩ, Япония, 
Обединеното кралство и ФРГ. 
Необходими са промени в регулирането на 
мениджмънта чрез съгласуване интересите на 
три равнища на участие в международните 
пазари, респективно - новата глобална 
икономика: 
 международните официални държавни 
институции; 
 националните правителства и техните 
регулативни органи; 
 международните корпорации, които 
имат пряко участие във функционирането на 
международните пазари като фактор на 
икономическия растеж. 
В краткосрочен план основен приоритет е 
създаването на стабилна и устойчива НММА, 
която да е в състояние да неутрализира 
евентуални неправомерни решения и действия 
на мениджърите както на институционално, 
така и на корпоративно равнище е: 
 своевременен и адекватен надзор върху 
дейността на институционалните и 
корпоративни мениджъри; 
 отстраняване на недостатъците в 
регулирането14 на стопанската дейност, и 
                                                 
12. http://www.kab.bg/monitoring/08-02-2010.doc 
13. Вж. Дамянов, Ат. Народностопански архив. Цит. 
произв., с. 11.   
14. Европейската комисия говори за „разумно 
регулиране”, включително обмисляне на по-широко 

реалната икономика като цяло, чрез 
насърчаване на прозрачността, стабилността и 
отчетността на потоците (финансови, парични 
и т.н.) в информационната система на 
интернационализацията и глобализацията; 
 създаване на правила за надзора, 
счетоводството и защитата на акционерите и 
потребителите под формата на единен 
международен мениджърски правилник, 
обхващащ по подходящ начин всички 
заитересовани страни и пазари; 
 стартиране на амбициозна политика, 
чрез която в бъдеще ще може да се 
предотвратяват мениджърски „амбиции” за 
неправомерни действия15 в ущърб на 
акционерите и потребителите на съответната 
страна или корпорация.  
Индустриалният мениджмънт през XXI век е 
универсален и спецификите при неговото 
прилагане в Р България са от първостепенно 
значение. Той трябва да се разглежда в 
рамките на ММА. Неговите особености в 
Р България се свеждат до: 
 заложен е като механизъм за 
функциониране на организациите, който 
отразява фаза от жизнения цикъл на 
националната икономика; 
 различава се от традиционния фирмен 
мениджмънт поради ролята и спецификите на 
организациите като елементи на 
индустриалната политика; 
 увеличена информационна асиметрия 
поради непрозрачността на бизнеса (фирмена 
тайна) и недостатъчно фирмено разузнаване; 
 правилата за индустриалния 
мениджмънт се диктуват от регулатор в 
лицето на държавата (силното регулиране на 
икономиката изкривява индустриалния 
мениджмънт); 
 нестандартен механизъм на 
индустриалния мениджмънт поради 
неспазване на принципните указания, методи и 
стратегия на ММА; 
 регулирането на индустрията променя 
индустриалния мениджмънт в националната 
икономика, което поражда информационна 

                                                                            
използване на регламенти вместо директиви”. За 
подробности вж. Съобщение на Европейската комисия. 
Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Брюксел, 3.3. 2010, с. 25.  
15. Към отделните страни е нужен институционален 
борд, т.е. външен надзор над индустриалния 
мениджмънт, респективно индустриалните мениджъри, 
докато се промени и „заработи” новата система по 
международните правила, принципи, норми и стандарти, 
регламентирани от ММА. 
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асиметрия между вътрешните и външните 
инвеститори. 
Единственото, което може да ограничи 
индустриалните мениджъри да не вземат 
решения и да извършват действия в ущърб на 
акционерите, и обществото като цяло, 
включително и получаването на бонуси въз 
основа на прогнозни или „кухи” резултати, е 
изграждането на ММА, която регламентира 
„правилата”, т.е. какво да се прави и какви да 
са параметрите, които индустриалните 
мениджъри могат да си позволят като 
действия и разходи. ММА формулира 
правилата и принципите, които трябва да се 
спазват чрез адекватен механизъм за 
професионални стандарти, превантивен 
контрол и мониторинг върху индустриалния 
мениджмънт, респективно мениджмънта на 
институционално и корпоративно равнище. 
Приемането на по-ясни и последователни 
правила, принципи, стратегия и кодекси за 
поведение засяга най-пряко оценката на 
бъдещата роля на ММА и на регулативната 
практика, която се изисква от всяка отделна 
страна.  
Като се водим от принципа, че поставянето на 
въпроси е най-прекият път за тяхното решение 
ще се опитаме да следваме този подход на 
лансираната от нас идея. Наистина, тя поражда 
редица въпроси, от рода на: ММА дали да се 
разглежда като форма на институализация или 
като форма за популяризиране на добрите 
практики в индустриалния мениджмънт? Защо 
причините за кризата се търсят 
преимуществено в субективен план и се 
възприемат като следствие на користно 
поведение? Може ли да се вмени на ММА да 
упражнява надзор и контрол върху 
мениджърите, респективно мениджърския 
екип, както и да извършва регулативни 
функции? Важен елемент за оценка ли е 
системата от индикатори? и други. 
Ще се опитаме синтезирано да отговорим като 
се придържаме, казано условно, към един 
сравнително безпристратен подход. По 
отношение на първия въпрос - при 
институциализацията има строг регламент - 
задава се поведение, задължително за нейните 
членове. Това на сегашния етап е трудно 
осъществимо поради множество причини, 
някои от които са: многообразието на 
бизнесите (ако се направи една глобална 
рамка, то тя няма да е достатъчно пълна и 
дори за различните бизнеси ще бъде 
противоречива); съпротива на мениджърите и 
мениджърските екипи (изтъкващи, че 
институционализирането е неизгодно, тъй като 

може да доведе до задълбочаване на 
бюрокрацията и усложняване на управленския 
процес в организациите, както и неизгодните 
за тях положения в рамковата регламентация).  
Международната мениджърска архитектура не 
е институция като познатите. От тази гледна 
точка тя в най-добрия случай може да се 
приеме като консултативен или експертен 
орган, изработващ препоръки за 
алтернативни форми за разпространяване 
и популяризиране на добрите практики в 
индустриалния мениджмънт. Това, като 
идея, която е и добро решение на теория, ще 
кажат някои, но дали може да се реализира 
успешно на практика, тъй като обикновено 
добрите практики по-рядко се използват и 
често се заобикалят, което води обратното - 
лоши практики. Това може да се избегне при 
спазването на определен стандарт, какъвто е 
ISO, има стандарти и по мениджмънт и 
лидерство. Въпросът е дали организациите се 
регистрират по него, дали го следват и дори, 
ако са регистрирани, дали спазват 
изискванията. За да стане успешно 
въвеждането на един стандарт за индустриален 
мениджмънт, то той трябва да е всеобхватен и 
задължителен за всички, което от своя страна 
отново ни връща към 
институционализирането, т.е. получава се 
един омагьосан кръг. И все пак, като че ли 
идеята си заслужава. 
На преден план при отговора на втория въпрос 
се натрапва предположението, че ако това 
користно16 поведение е в разрез с правилата, 
то за това не са виновни правилата, а 
съществуващата възможност те да се 
нарушават. И ако правилата са добрите 
практики, то тяхното нарушаване е израз на 
лошите практики в мениджмънта. Наистина 
субективизмът води хората. Всеки индивид, 
първо гледа себе си и след това другите. От 
тази гледна точка може да се приеме, че 
индивидите се водят от субективните си 
преценки, като се стремят да задоволят 
собствените си потребности, било то и чрез 
користно поведение. Това налага като 
задължително условие преразглеждането на 
ценностната система, която, както бе посочено 

                                                 
16. Не може да се отрече, че не би имал никакъв интерес, 
а камо ли „користен”, ако се упражняваше строг 
контрол в необходимата степен от овластените органи и 
институции. Точно неговата липса позволи водещ в 
релацията „мениджър– собственик” да е икономическият 
интерес и неговата сърцевина– персоналната 
собственост. За подробности вж. Zahariev, El. Diminuarea 
rolului statului in economia Bulgariei. Bucuresti,  TRIBUNA 
ECONOMICA, 3/2000 г., pp. 69-71. 
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преди това, определя и субективния поглед 
върху нещата - кое е добро и кое е лошо. 
Например „надуването” на балони в 
икономиката сигурно е добро за мениджърите, 
защото така задоволяват потребностите си, но 
с техните желания за богатство и големи 
бонуси, несъответстващи на реално 
изработения от тях продукт / услуга, 
определено не е добро от гледна точка на 
обществото. Заслужава внимание и фактът, че 
у мениджърите далновидността е на заден 
план, т.е. приоритетно е текущото моментно 
състояние, а не стратегическото мислене и 
поведение. Това най-ясно проличава в 
кризисния инкубационен период. Но нищо не 
продължава вечно. Не могат да продължат 
вечно и големите бонуси, т.е. „кухи бонуси” 
или „кухи резултати”, без да има резултати за 
акционерите и клиентите срещу техните пари. 
Именно поради това преразглеждането на 
ценностната система е изключително важен 
въпрос, както и по-ефективното 
разпространение и налагане на добрите 
практики сред индустриалния мениджмънт. 
В този смисъл защитаваната от нас теза е, че 
целта на НММА е да подпомогне добрите 
практики чрез тяхното развиване и 
утвърждаване и да ограничи лошите 
практики чрез разработване на механизми 
за своевременното им диагностициране и 
предотвратяване. 
Съзнаваме, че кризата е резултат и на 
недооценка на риска, както в търговията 
във фондовите борси, така и при банковото 
кредитиране. В тази връзка приемаме, че не 
стремежът към печалба на всяка цена, който е 
оправдан, а преминаването на разумните 
граници на риска стои в основата на кризата. 
Какви са обаче разумните граници на риска? 
Особено на страховете от предстоящ риск от 
инфлация в света? При отговора на този 
въпрос Джоузеф Стиглиц дава пример със 
САЩ, като посочва, че „С нарастването на 
американския дълг и с раздухването на Фед, 
днес по цял свят възникнаха тревоги за 
бъдещата инфлация. Министър-председателят 
на Китай открито изрази тревогите си относно 
бъдещата стойност на заемите от около 
1,5 билиона долара, които неговата страна е 
отпуснала на САЩ. Той и гражданите на 
Китай не искат да видят как стойността на тези 
трудно придобити активи се понижава17”. 
Така, че кризата не се концентрира само в 
срутването на „Енрон”, „Пармалат” и другите 
                                                 
17. За подробности вж. Стиглиц, Джоузеф. Свободно 
падане. Америка, световните пазари, кризата и 
виновните за нея. С.: Инфо ДАР, ЕООД, 2010, с. 209. 

посочени по-горе. Определено става въпрос за 
престъпления. Между впрочем, тях винаги 
ще ги има. В основата на кризата стои 
кризата в теорията, а оттам и на 
практиките на мениджмънта, 
включително и на постиндустриалния 
мениджмънт. В този аспект не може да се 
отрече, че НММА е една добра идея. 
При отговора на третия въпрос опонентите 
като че ли най-напред ще се фокусират върху 
това, че е абсурд ММА да упражнява какъвто 
и да е надзор и контрол върху мениджърите. 
Същото, според някои, се отнася и до 
регулирането. Отново ще повторим, че тя се 
ангажира с разработването на правила за 
водене на успешна политика в стопанския 
живот и в тяхното популяризиране. 
Разбираме, че всякакъв опит да се вменят 
управленски, санкциониращи или каквито и да 
е функции на пряка намеса прави ММА мисия 
невъзможна. По повод на това считаме, че най-
напред трябва, макар и фрагментарно, да се 
очертаят политиката, принципите, стратегията 
и стандартите на третираната проблематика. 
По отношение на първия момент е 
необходимо да се отбележи, че основна 
функция на държавата в управлението на 
икономиката е формирането на подходяща 
икономическа среда. Във връзка с това 
основателно възниква принципният за този 
етап на развитие на обществото ни въпрос за 
начините и подходите, които трябва да се 
следват при нейното изпълнение. Какво се има 
предвид? Ако приемем, че нашата наука за 
управление на националното стопанство се 
намира в криза, следва да уточним, че тя не е 
концентрирана толкова в сферата на 
управлението на организациите, колкото в 
сферата на държавното управление на 
икономиката. Оттук и резултатът - ние се 
озовахме в категорията на слаборазвитите 
страни, тъй като в продължение на 
десетилетия търсенето на решение на този 
проблем у нас е било основано на догмата, че 
цялата „власт принадлежи на пазара” и 
повсеместната либерализация. Известно е, че 
няма слаборазвити страни, а има само лошо 
управлявани. И ние доказахме това с липсата 
дори и на минимален надзор и контрол от 
страна на оторизираните органи върху 
стопанската дейност, т.е. налице са 
убедителни доказателства за 
несъстоятелността на техния управляващ 
център да упражнява контрол. Едва ли е 
необходимо да се доказва, че това е 
управление по следите на събитията, а би 
трябвало да е обратното. 
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Вторият момент е непосредствено свързан с 
изложеното по-горе тъй като неговото 
практическо осъществяване изисква 
държавната стопанска политика да следва 
основополагащи принципи от рода на: 
принцип на самоорганизация на националното 
стопанство, принцип на минималната намеса, 
принцип на равноправието и възмездността в 
отношенията, принцип на приемственост и 
предвидимост на държавната стопанска 
политика, принцип на минималната защита и 
принцип на единство на икономическата 
среда.  
Обхватът на стратегията е третият момент. 
При нейното изграждане трябва да се имат 
предвид приоритетите на отделната страна, 
но съобразно институционалната рамка на 
ЕС. Например фокусиране на стратегията 
върху икономическия растеж и заетостта 
(работните места); специално внимание трябва 
да се отдели на „по-зелен” икономически 
растеж и развитие на човешкия ресурс и, 
предвид сегашната икономическа криза, 
бъдещата стратегия би трябвало да работи и 
върху консолидацията на финансовия сектор и 
изход от кризата. 
При четвъртия момент трябва да се има 
предвид факта, че глобализацията и 
свързаното с нея нарастване на 
взаимодействието между отделните държави и 
региони прави международните стандарти 
изключително важни. Това се отнася с пълна 
сила и за ММА. Считаме, че тяхното 
разработване е неотложна необходимост. От 
тази гледна точка застъпваме тезата, че при 
конструирането им следва да се спазват три 
основни принципа. Единият е стандартите да 
имат препоръчителен характер, което 
гарантира на националните правителства 
възможността да разработват и постановяват 
политики за индустриален мениджмънт, 
съобразени с националните особености и на 
първо място – народопсихологията им. Друг 
принцип е при разработване на стандарти за 
ММА и определянето на техния обхват да се 
вземат предвид преди всичко нуждите и 
проблемите на „качеството” на изградената 
институционална рамка и „компетентността” 
на съответните й компоненти и техният 
административен капацитет. Третият 
принцип е да се осъществи диалог с 
общността, която работи по проекти, насочени 
към постигането на „устойчив на 
предизвикателствата” (политически, 
икономически, социални и т.н.) индустриален 
мениджмънт, независимо от йерархичния му 

статус - международен, регионален или 
национален.  
По отношение на четвъртия въпрос не може 
да се отрече, че системата от индикатори е 
важен инструмент за оценка. В същото време 
разбираме, че те като инструмент трябва да 
се прилагат в зависимост от ценностната 
система, която доминира в съответната 
област. Следствие на тази теза е и това, което 
коментирахме за ценностната система - 
необходимо ли е преразглеждането й, през 
призмата на която да определяме кое е 
добро и кое е лошо? Считаме, че държавата 
е тази, която трябва да формулира и 
определя приоритетите на 
институционално равнище, като 
приоритизира потребностите, и 
съответно изпълнява необходимите за 
постигането им регулативни функции при 
констатирани отклонения, а векторът на 
фундаменталните функции и задачи, 
присъщи на съвременните мениджърите, е 
корпоративното равнище. По същество 
такъв подход при определяне на приоритетите 
означава ефективно използване на всеки лев 
на гражданите и акционерите. То е в съзвучие 
с ММА, която засяга два момента – 
корпоративното управление и конкурентната 
политика в условията на либерализация и 
глобализация. Тук се отнасят още новата 
корпоративна култура и социалната 
отговорност и етика на организацията. 
Изложеното наистина е предизвикателство, 
което си заслужава, т.е казано образно от тази 
„трънка” - анализ не само че може да излезе 
заек, но и цял слон. Например за проблемите 
на управлението това означава18: 
 Ежегодно отчитане – гаранция за 
поддържане на реформите и съвместната 
комуникация. 
 Групирането на страни, които са 
изправени пред, или които са се справили с 
еднакви предизвикателства: по-добър фокус на 
наблюдения и контрол, подсилване на 
печалбата от споделените знания и обмяната 
на добри политики. 
 Р България държи на определянето на 
общоевропейски цели и след това уточняване 
и определяне на страновоориентираните 
съответстващи цели. 
 Обща прозрачна и широко приета от 
всички страни-членки, рамка за оценяване на 
прогреса е от ключово значение. 

                                                 
18. За подробности вж. КЕО. Консултация относно 
бъдещата стратегия „ЕС2020”. 
es.europa.eu/dgs/…/consultation_bg.htm 
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 Осигуряването на ефективно 
взаимодействие и участието на всички 
заинтересовани страни на всички нива – 
отговорност на правителствата. 
 Засилване на обмяна и комуникирането 
на успешни реформи и примери за добри 
практики на възможно най-ниското ниво, 
което е най-близо до хората – факт, който 
задава изключително важна роля на местните 
и регионалните власти. 
Ключовите въпроси за нашата страна са: 
икономическа устойчивост на публичните 
финанси; нови работни места в „зелени 
отрасли” и свързаното с тях развитие на 
инфраструктурата; ограничаване на 
неравенството и бедността, реформи в 
образованието, здравеопазването и 
пенсионната система. 
 
В заключение може да се каже, че в 
съвременните условия на растяща 
глобализация, значението на отделните страни 
не намалява, даже и на тези, които членуват в 
ЕС, а се увеличава. Ролята на нацията 
нараства, колкото повече базата на 
конкуренцията се измества към създаване и 
усвояване на знания. Различията в 
националните ценности, култура, 
икономическа структура, институции и 
минало – всички тези фактори имат принос за 
успешно повишаване на 
конкурентоспособността. Съществуват 
поразителни различия в структурата и 
моделите на конкурентност във всяка страна. 
Нито една държава не може и няма да бъде 
конкурентоспособна във всички, нито дори в 
повечето отрасли на икономиката. В крайна 
сметка, отделните държави постигат успехи в 
определени индустрии, тъй като бизнес 
средата в тях е най-перспективна, динамична и 
стимулираща с предизвикателствата си. Няма 
съмнение, че успешното осъществяване на 
всичко казано до тук не би било възможно без 
адекватна подкрепа от ЕС и международната 
общност, за да стане възможно постигането на 
разгледаните цели и приоритети, респективно 
ускореното изграждане на НММА - определящ 
фактор за активното участие на Р България в 
растящата глобализация. В този смисъл 
българските индустриални организации, 

всички структури на национално и браншово 
равнище следва да организират своите 
дейности в съответствие с политиката, 
принципите, стратегията и стандартите на 
НММА и добрите мениджърски практики, за 
да се осигури ефективна национална система 
за надзор и контрол върху индустриалния 
мениджмънт, респективно мениджърите. От 
друга страна, Р България трябва да поддържа 
ефикасна система за вътрешен контрол на 
функциите, дейностите и задачите по 
управлението в индустриалните организации. 
За целта е необходимо да се променят много 
неща, едно от които е строго да се спазват 
основните мениджърски инструменти – сила, 
власт, контрол. Не само в лицето на 
институции, но в лицето на работещите 
организации. И тогава, спогодбите, с които да 
се гарантира следването на основополагащите 
параметри на НММА, и тя като цяло наистина 
ще работят. 
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