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УВОД
Настоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 3.
Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на
корпоративното управление на държавните предприятия на проект „За ефективно,
прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“.
Проектът е подкрепен от Оперативна програма „Добро управление” по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на
гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство“, приоритетна ос „Ефективно и професионално
управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Предназначението на Дейност 3 на проекта е да създаде и приложи оригинална и
подходяща за използване в български условия методология за мониторинг и оценка на
корпоративното управление на държавните предприятия. Предвид уникалността на
тази задача, проучването на чуждестранен опит е много наложителна и полезна
работа. Целта на настоящия доклад е да представи добри практики, опит и идеи,
свързани с прилагане на насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните
предприятия в други страни. Поради различните икономически и политически условия,
ние не си правим илюзията, че всичките изведени и представени практики и идеи са
подходящи за използване в България. По-скоро предназначението на доклада е да
представи успешни модели и практики, които да захранят интелектуално дискусията и
да подпомогнат развитието на корпоративното управление на държавните
предприятия в страната.

Следвайки тази логика в доклада е направена систематизация и са представени
различни практики и опит, които могат да бъдат включени в своеобразно меню за
избор на подходящи инструменти за насърчаване и укрепване на корпоративно
управление на държавните предприятия. Критериите за избор на добри практики и
опит, които са използвани, са следните:

 Наличие на положителни ефекти върху корпоративното управление

 Положителна оценка от литературните източници и използваните изследвания

 Висока степен на съответствие с Насоките на ОИСР за корпоративно управление
на държавните предприятия

 Приложимост в няколко страни.

При разработване на доклада е систематизирана и използвана информация и знание
от множество източници като:

 насоки, ръководства, указания, проучвания и доклади на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Co-
operation and Development), Европейската комисия, Международния валутен
фонд, Световната банка и др.

 изследвания на учени, специализирани екипи и научни организации по темата.

 нормативна уредба на корпоративно управление на държавните предприятия в
отделни проучени страни.
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I. ИНСТИТУЦИОНАЛНА УРЕДБА НА КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Институционалната уредба на корпоративно управление на държавните предприятия
се отнася до начините, по които са организирани властовите отношения между
държавните органи и стопанските предприятия. На основа на практиката, в
литературата са изведени три основни модела на такива отношения: децентрализиран
или секторен модел, двойствен модел и централизиран модел (Vagliasindi, 2008).

При децентрализирания модел държавните предприятия са разпределени и за тях
отговарят съответните секторни министерства. При двойствения модел държавните
предприятия са на споделено подчинение между секторно министерство и друго
централно министерство, което най-често е министерство на финансите.
Централизираният модел се характеризира с концентрация на отговорностите за
управление на държавното участие в ръцете на едно министерство.

Децентрализираният или секторният модел е най-разпространената форма за
организиране на институционалните отношения с държавните предприятия. Този
модел е масово използван в страните от Източна Европа, като Чешката република,
Полша, Литва и Унгария, преди прехода им към пазарна икономика и е преобладаващ
в развиващите се страни в много региони. От развитите икономики, той се прилага
например във Финландия, където 9 секторни министерства упражняват правата на
участие в собствеността на повече от 50 държавни предприятия.

При този модел е възможно някое секторно министерство да има координираща роля,
като отговаря за разработването на цялостна политика за държавно участие във всички
сектори. Друга практика съществува в Литва, където през 2012 г. е създадено
специализирано координационно звено за държавните предприятия (OECD, 2018a). То
има за задача да наблюдава и докладва за спазването на стандартите за разкриване на
информация, да подготвя годишен доклад за дейността и представянето на
държавните предприятия. Друга част от мисията на Звеното е да методически да
подпомага стратегическото развитие на държавните предприятия, както и на
корпоративното им управление. Звеното е част от Агенцията за мониторинг и прогнози,
която е на подчинение на министерството на икономиката.

Най-голямото преимущество на децентрализирания модел са експертните познания в
съответния сектор. Основните му слаби страни са свързани с обединяването на
функцията на собственост с регулаторната роля, рисковете от намеса на държавните
институции в ежедневните оперативни функции на предприятията и разнопосочната и
често разнолика практика на управление на държавното участие в собствеността на
предприятията.

Двойственият (или дуалният) модел е разпространен в много страни като Гърция,
Италия, Южна Корея, Нова Зеландия, Мексико, Турция и др. При този модел
упражняването на правата на собственост се изпълняват едновременно от секторно и
функционално министерство. Най-често функционалното министерство е министерство
на финансите. Често срещана е практиката и двете отговорни министерства да имат
правото да номинират свои представители в управителните органи. Такъв е случаят в
Мексико, където в съвета на държавни компании присъстват представители както на
Министерството на финансите, така и на секторните министерства или агенции.
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Споделените отговорности често включват и съвместно одобрението на големи сделки
и стратегически проекти. В Нова Зеландия споделената отговорност намира пряко
изражение в разпределение на капитала на държавните предприятия, която е
разделена по равно между секторното министерство и министерството на финансите.

Министърът на финансите често пряко отговаря за някои специфични функции на
собствеността, като например номинирането на членове на борда, отчитането и
финансовия контрол върху държавните предприятия. Тези специфични функции могат
да се изпълняват в координация или в консултация със съответните секторни
министерства.

Предимствата на двойствения модел са в съчетаването на секторната с финансовата
експертиза. Основните му недостатъци се състоят в проблемите при координация
между различните държавни институции, които особено в развиващите се страни не се
характеризират със силни управленски практики и зачитане на закона.

Централизираният модел често се развива в страни, където наскоро е приключило
изпълнението на приватизационни програми. При този модел, повечето държавни
предприятия са поставени под контрола на едно министерство или агенция. Най-често
това е Министерство на финансите (Дания, Нидерландия, Испания) или
Министерството на промишлеността (Норвегия и Швеция), което е отговаряло за най-
големите държавни предприятия като секторно министерство. В Белгия има специално
министерство - Министерство на държавните предприятия и участия. В няколко случая
е създадена конкретна агенция и тази агенция (Agence des participations de l'État в
случая на Франция) е автономна и обикновено се отчита пред Министерството на
икономиката и финансите на Франция. Силните страни на централизирания модел са
еднаквите процедури, правила, бази данни и методология за управление на участието
в капитала на държавните предприятия, възможността на правителството да
упражнява строг фискален надзор и да формира съгласувана политика за тези
предприятия, както и възможността за специализация в развитието на тази функция на
държавата. Основният недостатък при този модел е липсата на секторна експертиза и
преки връзки с ръководствата на предприятията.

В Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия (ОИСР,
2019) се препоръчва да се прилага централизирания модел, като се използва
специализирана агенция. В Раздел II: Ролята на държавата като собственик на Насоките
на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия ясно е дефинирано,
че:

 „Упражняването на правата на собственост трябва да бъде ясно
идентифицирано в държавната администрация. Упражняването на правата на
собственост следва да бъде централизирано в един принципал на собствеността
или, ако това не е възможно, да се извършва от координиращ орган. Този
„принципал на собствеността“ следва да има капацитета и компетенциите да
изпълнява ефективно своите задължения.

 Принципалът на собствеността следва да се отчита пред съответните
представителни органи и да има ясно определени отношения със съответните
публични органи, включително висшите държавни одитни институции.“
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Близко до централизирания модел е използваната предимно в миналото холдингова
структура за управление на държавното участие. На специално създадени за целта
държавни холдинги са прехвърлени правата на собственост на предприятията. Тези
холдинги обикновено имат секторна насоченост и са на подчинение на съответното
секторно министерство.

Такива холдинги са създавани през 70-те години на миналия век с идеята за
намаляване на политическата намеса в управлението на държавните предприятия,
създаване на повече гъвкавост на тяхното управление и въвеждане на по-строги
бюджетни ограничения. В Италия холдинговата компания Istituto per la Ricostruzione
Industriale (IRI) е създадена и за подпомагане на развитието на южната част на страната
и за оздравяване на предприятия в затруднено положение (Amatori, Fr. et al., 2011).

В по-скорошни времена холдингови структури често са използвани за консолидиране
на държавното участие в капитала на предприятия от инфраструктурни сектори. В
Полша такъв пример съществува с Polska Grupa Górnicza, който представлява голям
холдинг, обединяващ множество въглищни мини в страната (Wasowska § Postula, 2018).

Холдинговата структура не успява да се докаже като ефективна, както по отношение на
корпоративното преструктуриране, така и по отношение на финансовото управление, а
в италианския случай - и за регионалното развитие. С изключение на някои от бившите
икономики в преход, в Австрия съществува държавния холдинг Österreichischen
Industrieholding Aktiengesellschaft (ÖIAG), който осъществява функциите по участие в
капитала на значителен брой държавни предприятия и едновременно с това е и
агенция за приватизация на Австрия.

По този начин се използва едно от основните предимства на холдинговия модел, че
той може да служи за изпълнение на национална програма за приватизация и за
преструктуриране на държавните предприятия. Основният му недостатък е, че той сам
по себе си не разрешава проблемите на лошото корпоративно управление на
държавните предприятия. Вместо това просто издига проблемите на корпоративно
управление на по-високо равнище, каквато е холдинговата компания, което обаче не
решава проблема за избор на удачна институционална уредба на корпоративното
управление.

Тенденцията, която се забелязва през последните години в институционалната уредба
на корпоративно управление на държавните предприятия, е към преминаване към по-
голяма централизация на държавното участие в капитала на предприятията. Причините
за това са свиването на портфейла от държавни предприятия и стремежът към
листване на държавните предприятия на фондовите борси. Преходът от един модел
към друг не е винаги еднопосочен. В Полша, например, след като управлението на
държавните предприятия е централизирано в Министерство на хазната, през 2017 г. то
е закрито и тази функция е поета от секторните министерства (Gliniecki, Zaleska-Korziuk,
2017).
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II. ДЪРЖАВАТА КАТО СОБСТВЕНИК

Обосноваване на държавната собственост

Държавността се заражда при прехода от частна собственост към държавна и по-
конкретно – при конституиране на институтите за регулиране и контрол върху
собствеността. В епохата на промишлената революция се налага научно направление
за сравняване на предимствата и недостатъците между частната и държавната
собственост при изграждане на нова инфраструктура и масово потребление на услуги
като питейна вода, газ, транспорт, комуникации, телеграф и железопътни линии
(Sánchez, 2016). Моделът на държавата като предприемач за производство на
публични блага и провеждане на социална политика (Megginson, 2005) формира тъй
наречения „златен век“ (Millward, 2011) на държавните предприятия - 1945-1980 г., в
който държавната собственост се използва като регулаторен инструмент в обществен
интерес. Държавната собственост започва да се разглежда като средство за справяне с
пазарните дефекти и установяването на монопол в стратегически сектори от
икономиката (Shirley & Walsh, 2001). От 1990-те г. се поставя въпросът за ефективността
на държавната собственост и началото на процеса на приватизация на неефективните
държавни предприятия (MacCarthaigh, 2011).

Към настоящия момент няма общоприето определение за същността на държавната
собственост (European Commission, 2016). Всяка държава приема собствено
определение и обосноваване за държавна собственост в зависимост от нейните ползи
за конкретния икономически сектор и времеви период. Независимо от разнообразието
от определения, може да се обобщи, че при държавната собственост задължително се
наблюдава наличие на социална цел и в отделни случаи – комбинация с финансова
цел:

 Великобритания: да се гарантира, че държавните акции осигуряват
устойчива, положителна възвръщаемост и връщат разходите си за
капитали във времето в рамките на политическите, регулаторните и
клиентските параметри, определени от правителството, като действат
като ефективен и интелигентен акционер.

 Израел: осигуряване на дейности, при които няма алтернатива за частния
сектор.

 Латвия: държавата може да създаде и може да продължи да притежава
търговско предприятие при наличие на пазарен недостатък; в сектори, в
които съществува естествен монопол; в стратегически важни сектори; в
сектори, които изискват големи капиталови инвестиции, за да се развиват;
и/или в сектори, където трябва да се спазват по-високи стандарти за
качество, за да се защити общественият интерес (OECD, 2015b).

 Нова Зеландия: подготовка за приватизация или ефективно предоставяне на
обществени услуги; държавните предприятия да бъдат „толкова печеливши и
ефективни, колкото сравними предприятия, които не са собственост на
правителството” (World Bank, 2014).

 Норвегия: целта на държавната собственост е да участва в общото благо.
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 Унгария: Държавната собственост е алтернатива на свръхрегулацията.
Осигуряване на достатъчно инвестиции в някои сектори (Christiansen, 2013).

 Франция: да допринесе за по-добрата валоризация на държавните дялове в
държавните предприятия.

 Финландия: държавата се стреми да постигне възможно най-добър
икономически и социален резултат.

 Холандия: структурна промяна в мрежовите индустрии и отстраняване на
грешките на пазара.

 Швеция: общата цел на правителството е да създаде стойност за
собствениците (OECD, 2007).

В специализираната литература се среща богат набор от основания за участие на
държавата в търговски дейности, по-важните от които са (Advisory Council for Science
Technology and Innovation, 2010):

 Естествен монопол. В определени сектори от икономиката поради технически
изисквания или постигане на икономии от мащаба е основателно да съществува
само един доставчик, например за построяване на железопътна
инфраструктура, водоснабдяване и разпределение на електричество. За
злоупотреби от монопола, предотвратяване на високи цени и достигане на
високо качество е целесъобразно да се създаде държавно предприятие.
Алтернативният вариант, създаване на частно предприятие, е свързан с високи
разходи по надзор и регулиране.

 Инвестиционен риск. В определени сектори от икономиката има слаб
инвеститорски интерес от частния сектор предвид големия период на
инвестициите и съответно завишен риск. В подобни случаи е препоръчително
създаване на национална банка за развитие, която да финансира рискови
дългосрочни начинания.

 Вторични ефекти. Инвеститорите от частния сектор нямат стимул да инвестират
в сектори, които са от полза за други отрасли и за цялата икономика, без да им
се плаща за ефектите от инвестицията. Например, при предлагане на публични
блага като образование и научни изследвания се достига до поведение на
гратисчийство и необходимост от намеса на държавата.

 Собствен капитал. В определени сектори от икономиката се изисква наличие на
собствен капитал, който е бариера за някои географски области и социални
слоеве. Наложително е участие на държавата за гарантиране на равенство в
регионалното развитие като, например, изграждане на широколентова връзка
на Интернет за слабонаселените региони, както и в региони с по-ниски доходи
на населението.

Държавната политика за участие в собствеността в Източна Европа в повечето случаи
отразява резултатите от приватизацията (Таблица 1).
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Таблица 1. Държавна политика за участие в собствеността

Източник: Böwer, 2017.

Страна Политика за собствеността Финансов надзор Борд на държавно предприятие

Естония

• Цели: обществена цел и получаване
на приходи
• Функциите за собственост и
регулиране са разделени, но няма
официален документ за политика на
собственост

• Координационен отдел на МФ за
наблюдение на финансовите отчети и
публикуване на консолидиран годишен
отчет
• Вътрешният одит функционира само
извън определен размер

• Отменени са директните инструкции
от министрите до директорите на
държавното управление
• Членовете на съвета са поравно от
частния и публичния сектор

Латвия

• Нов закон за държавните
предприятия
• Обосновка на собствеността: пазарни
дефекти, естествен монопол,
стратегически сектори
• Първоначалната амбиция за
централна холдингова структура намаля

• Координираща институция за
наблюдение и оценка на изпълнението
на държавните предприятия въз основа
на критериите за възвръщаемост
• Общинските държавни предприятия
не са включени

• Въвеждане на бордове с подходящ
професионален опит
• Процесът на номиниране /
назначаване не е ясен
• Наредби за възнаграждения,
определени от кабинета

Литва

• Насоки за собственост:
максимизиране на печалбата,
стратегически интерес, социални цели
• Конкретни отговорности на субектите
на държавната собственост
• Разделяне на функциите на
собственост и политика
• Неуспешно създаване на холдингова
компания

• Цели за изпълнение въз основа на
възвръщаемост на собствения капитал
• Създаден механизъм за наблюдение
• Политика за дивидент, определена в
устава на предприятието
• Координационен отдел във Фонда за
държавна собственост

• Критерии за назначаване
• База данни на потенциални членове
на борда
• Най-малко 1/3 от членовете на борда
да бъдат независими
• Автономността трябва да бъде
подобрена

Полша

• Законодателство за отделяне на
собствеността от регулирането и
насърчаване на създаването на
стойност и конкуренция, като
същевременно се поддържа държавен
контрол в стратегически случаи
• Няколко случая на приватизация, но с
ограничена смяна на контрола; нов
тласък за увеличаване на ролята на
държавните предприятия

• Надзор, делегиран от кабинета на
министър-председателя на ресорните
министерства
• Дивиденти, определени във връзка с
показателите за доходност и
коефициентите на ликвидност

• Възможност за открит конкурс и
набиране на консултанти
• Назначаването подлежи на
становище от специален съвет в
кабинета на премиера

Словения

• Разделяне на функциите собственост
и политика
• Консолидиране на собствеността и
управлението от холдингова компания
• Дългосрочна стратегия за държавни
активи и класификация на продажбите

• Обща цел за рентабилност: 8%
възвръщаемост на собствения капитал
до 2020 г.
• Индивидуални показатели за
изпълнение на всяко държавно
предприятие
• Политика за дивидент: годишно
изплащане на поне 1/3 от нетната
печалба

• Подобрена прозрачност на
възнагражденията и бонусите
• Ангажираност за оценка на
изпълнението на управлението на
държавно предприятие въз основа на
обективни критерии

Унгария

• Законът за държавните активи
регулира управлението на държавните
предприятия
• Цели: дългосрочно управление,
създаване на стойност
• Държавен холдинг подчинен на
Министерство на развитието, но и други
правителствени органи

• Създаден е междуведомствен съвет,
който да контролира холдингови
компании и управлението на държавни
предприятия

• Квалификационни изисквания към
надзорните съвети
• Обществени и независими
представители, но без изрични
политически предпочитания
• Ограничения за възнагражденията
във връзка с минималната заплата

Хърватия

• Дефиниция на стратегически
държавни предприятия и държавни
предприятия за приватизация
• Децентрализирана собственост
• Приватизацията напредна с бавни
темпове и отчасти се провали

• Опити за укрепване на рамката за
мониторинг
• Ограничен надзор, без средносрочни
показатели за изпълнение

• Нова рамка за подбор за подобряване
на квалификацията и за осигуряване на
кандидати от частния сектор
• Дори външните фирми за набиране
на персонал не са напълно независими

Чехия

• Социални, стратегически и
обществено полезни цели
• Ролята на собствеността се прехвърля
от агенцията за приватизация на МФ,
докато ресорните министерства
поддържат оперативен контрол

• Финансови резултати, контролирани от МФ• Приемане на принципи за структурите
на възнагражденията
• Нови механизми за прозрачност и
отчетност
• Номинациите изискват
професионална квалификация
• Външни одитни оценки на работата
на борда
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Определения и видове държавни предприятия

Понятието „държавно предприятие” става модерно през 90-те години на миналия век.
Правителствените планове за спасяване на националните компании от началото на XXI
век доведоха до „възраждане“ на държавните предприятия (OECD, 2009) и
потребността от ясна дефиниция на понятието.

Независимо от големия брой изследвания върху държавните предприятия не е
постигната единна дефиниция (Krause, 2013). Повечето изследвания за управлението
на държавните предприятия са извършени чрез качествени подходи (серия от казуси)
за даден сектор от икономиката и липсва количествен преглед на политиките на
отделните държави (Sokol, 2009). Всяка държава използва собствена дефиниция, което
допълнително усложнява формулирането на единно мнение за „държавно
предприятие“ и провеждане на сравнителен анализ между държавите (Kowalski et al.,
2013).

Концептуалните въпроси на дефиницията за „държавно предприятие“ са измамно
лесни (Backer, 2017). Преди всичко определенията се различават по целите на
регулирането, т.е. за разграничаване на една структура на собственост от друга при
прилагане на законовите изисквания. Динамиката в дефинициите за „държавно
предприятие“ отразява прехода към новата реалност:

 1995 г.: държавни или контролирани от държавата икономически субекти,
които генерират по-голямата част от приходите си от продажба на стоки
и услуги (World Bank, 1995);

 2005 г.: предприятие, в което държавата има значителен контрол чрез
пълно, мажоритарно или значително малцинствено участие (OECD, 2005);

 2015 г.: всяко юридическо лице, признато от националното законодателство
като предприятие и в което държавата упражнява собственост (OECD,
2015a).

 От 2015 г. се разширява обхватът на държавните предприятия и вече включва
както акционерни дружества, така и дружества с ограничена отговорност. Към
държавните предприятия се отнасят и правни субекти, конституирани със
специални закони, ако тяхното предназначение и дейности или части от тяхната
дейност имат до голяма степен икономически характер.

Литературата за държавните предприятия ги описва като „специални“, поради
уникалността на заинтересованите страни, силното политическо влияния, както и
множеството от цели за изпълнение на държавните предприятия (Wasowska & Postula,
2018). Спецификите на държавните предприятия са:

 Обосновката за наличие на държавни предприятия може да се обобщи до
решаване на пазарните дефекти (World Bank, 2012). Тъй като самото възникване
и съществуване на държавните предприятия се различава от тези на частните
предприятия, следва да се използват различни практики за корпоративно
управление, а не просто копирането им от частния сектор.

 Правителството обединява ролята на акционер, регулатор и гарант (OECD, 2010).
 Държавните предприятия предоставят публично благо, чието качество е трудно

да се определи в договора за управление и при измерване на ефективността
(Sokol, 2009). Предвид социалните цели на държавните предприятия не могат да
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бъдат оценени техните резултати като се използват само финансови показатели,
каквито са приложими в частния сектор (Putniņš, 2015).

 При максимизиране на общественото благосъстояние държавните предприятия
преследват множество от цели едновременно (Kim et al., 2019). Тази
характеристика затруднява оценяването едновременно на икономическа
ефективност и социална ефективност.

Ползите от държавните предприятия са (OECD, 2018b):

 Политически - преразпределяне на властта в обществото, постигайки баланс
между частен и държавен сектор (Toninelli, 2008).

 Социални – гарантиране на пълна заетост. Прилага се при икономически кризи и
политики за възстановяване на националната икономика (Франция и Италия).

 Икономически - създаване на силен държавен сектор, който да се справя с
пазарните дефекти. Друга полза е гарантиране на високо качество и достъпни
цени, например, в доставките на електроенергия, което намалява потребността
от секторен регулатор. Показателен е примерът с експлоатация на природни
ресурси като естествен монопол за държавни дружества в Нидерландия или
икономическо развитие чрез инфраструктурата на примера с магистралите в
Германия и железопътния сектор в САЩ (Sánchez, 2016).

Държавните предприятия не са нов феномен, но те никога не са привличали толкова
голямо внимание, колкото днес (Wang & Gallagher, 2016). Делът на държавните
предприятия сред Fortune Global 500 е нараснал от 9% през 2005 г. на 23% през 2014 г.
(PWC, 2015). Ефектите от глобалната финансова криза засилиха очакванията от
прозрачност за корпоративно управление на държавните предприятия (Daiser et al.,
2017). Увеличаването на публичния дълг добави ново изискване към дейността на
държавните предприятия – постигане на финансови резултати паралелно с
предлагането на публично благо (Grossi et al., 2015).

Основните недостатъците, към които се отправят препоръки за подобряване дейността
на държавните предприятия са:

 дефиниране на целите на държавните предприятия – Естония (Klovienea et al.,
2015);

 ясно разделение на функциите на държавата като акционер от всяка друга
функция, която може да повлияе върху дейността на дружествата с държавно
участие, особено функцията за регулиране на пазара - Естония (Klovienea et al.,
2015), Колумбия (Lehuedé, 2014), Сърбия (Mirić et al., 2018);

 дефиниране на политика и обосновка за държавна собственост, които в
повечето случаи се фиксират в уставите на самите държавни предприятия –
Аржентина (OECD, 2018c), Колумбия (OECD, 2015c), Латвия (OECD, 2015b);

 непрозрачни процедури при номинация на членовете на борда – Полша
(Gliniecki & Zaleska-Korziuk, 2017).

Първоначално е съществувал социален консенсус относно необходимостта от
държавни предприятия (Kim & Chung, 2008). Паралелно с обосноваването на
необходимостта от държавни предприятия съществуват виждания, които са срещу
държавната собственост (Brons & Tomasi, 2016). Водещо мнение е вродената



13

неефективност на държавните предприятия в сравнение с частния сектор (Alchian,
1965). На критика са поставени основите на държавните предприятия и тяхната
роля за ефективно разпределение, което не може да се постигне предвид липсата
на мотив за печалба и стимули за мениджърите, чиито доходи не са свързани с
представянето на предприятието (Domberger & Piggott, 1994). Друго направление в
критиката е насочено към държавата като принципал и невъзможността тя да се
оттегли от собствеността при непостигане на целите на предприятието (Florio, 2004).
Третото направление е свързано с упражняването на контрол върху държавните
дружества единствено чрез бюджетната рамка (Chang, 2007). Последното виждане
е липсата на корпоративен контрол и невъзможността за придобиване и изкупуване
на държавно предприятие при отчитане на ниски резултати (Vickers & Yarrow, 1988).

Таблица 2. Теми на научните публикации за държавните предприятия

Източник: Daiser et al., 2017.

Независимо от значението на държавните предприятия, научните изследвания
досега не обръщат особено внимание на тази тема (Daiser et al., 2017). По-старата
литература за държавните предприятия предлага само разпръснато събиране на
сравнителни казуси, които често са тясно анализирани и предоставят само
очертание на техните основни тенденции (Stokes & Kipping, 2011). Съществуващата
информация в икономиката за предоставени предимства на държавните
предприятия често е анекдотична или ограничена до отделни казуси (Kowalski et al.,
2013).

Най-голям интерес в специализираната литература е заявен към резултатите и
собствеността на държавните предприятия (Таблица 2).

Постигането на повече от една цел е в основата на държавните предприятия. В
зависимост от политиката на държавата за собствеността, целите могат да бъдат

№ Ключови теми брой %
1 Резултати на държавното предприятие 69 25,4
2 Собственост 38 14,0
3 Рамка за управление 23 8,5
4 Сливания и вливания, преструктуриране 22 8,1
5 Контролни механизми 21 7,7
6 Структура на борда 16 5,9
7 Влияние и ефекти 12 4,4
8 Възнаграждение 12 4,4
9 Управление на приходите 12 4,4

10 Разкриване на информация 11 4,0
11 Поведение на борда и производителност 9 3,3
12 Бизнес етика и социална отговорност 7 2,6
13 Финансов мениджмънт 6 2,2
14 Отношения със заинтересованите страни 5 1,8
15 Вътрешнофирмено управление 3 1,1
16 Международни въпроси 3 1,1
17 Други 2 0,7
18 Теоретична насоченост 1 0,4

Всичко: 272 100,0
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оприличени на скачени съдове, като например, постигането на заетост и обем на
производството (Графика 1).

Графика 1. Заетост и обем на производството на държавните предприятия в страни от
централна и източна Европа

Източник: Böwerm, 2017.

Корпоративно управление на държавните предприятия

Корпоративното управление на държавните предприятия е голямо предизвикателство
за правителствата (Daiser et al., 2017). Правителството трябва да упражнява функцията
си на собственик като същевременно не използва политическа намеса в управлението
на предприятието. В допълнение, резултатът от корпоративното управление се
определя от множеството цели, които понякога са противоречиви и конкуриращи се
помежду си. Например, функциите на държавата като акционер и регулатор са
отражение на спецификите на корпоративното управление на държавните
предприятия за баланса между увеличаване благосъстоянието на принципала и на
заинтересованите лица (Chen, 2016).

В публичния сектор корпоративното управление е израз, който все още не е изрично
определен (Ryan & Ng, 2000). Независимо от това се отчита стабилен растеж на
публикациите от емпирични изследвания - годишният темп на растеж е 22,8% между
2000 и 2015 г. (Clò et al, 2014). И все пак корпоративното управление на държавните
предприятия остава озадачаваща ирония (Chen, 2016). Основанието за подобно
твърдение е фактът, че добрите практики по корпоративно управление се дължат на
доброволни кодекси за частния сектор, докато за държавните предприятия
корпоративното управление се прилага предимно чрез нормативната уредба. Оттук
произлиза основният проблем – научното направление за определяне на разликите
между частни и държавни предприятия до голяма степен затъмнява приликите им
(Pargendler, 2012). Докато за частните предприятия крайната цел, която обикновено се
приема е една - увеличаване благосъстоянието на акционерите, и тя е известна на
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заинтересованите страни, при държавните предприятия има множество от цели, които
са трудни за разпознаване.

Спецификите на корпоративното управление на държавните предприятия са (World
Bank, 2014):

 Множество принципали. Държавата упражнява ролята си на акционер чрез
множество участници - министерства, агенции и други държавни органи. Налице
е възможност за възникване на конфликти между отделните държавни органи
при функциониране на държавното предприятие. Освен това, в отделните
периоди може да се променят целите, както и техния приоритет. Не на
последно място, не всички държавни органи имат възможността да упражняват
контрол върху дейността на държавното предприятие и още по-малко вероятно
е да осигурят достатъчен капитал. Като заключение, различните държавни
органи използват собствени бюджети и работни планове, което допълнително
затруднява ролята на акционера и упражняването на контрол над управлението.

 Множество от цели. Докато много компании от частния сектор имат за цел да
увеличат стойността на акционерите, държавните предприятия обикновено
имат множество и потенциално конкурентни цели.

 Защита от конкуренция. При създаването на държавни предприятия се
предвиждат определени права, които са близки до монопола. В някои случаи
това е достъп до кредитиране, договори за обществени поръчки и специални
данъчни режими.

 Политизирани бордове. Държавните предприятия често имат бордове с богат
политически опит и без опит в управлението, които се назначават по
политически причини, а не на базата на техническа и финансова експертиза.
Бордовете на държавните предприятия не упражняват достатъчен надзор върху
мениджърите. Независимите директори са недостатъчно представени в борда и
тяхната независимост често се поставя под въпрос. Липсват комитети към
бордовете или слабо представяне на комитети по одита и комитети по
управление на риска.

 Ниска прозрачност и отчетност. Липсата на вътрешен контрол в комбинация с
неадекватни счетоводни и одиторски практики, както и недостатъчна отчетност
и отговорност за изпълнението не предоставят информация за постигнатите
цели.

 Слаба защита на акционерите и заинтересованите страни. Правата на
миноритарните акционери са пренебрегвани. Наличието на голям брой
заинтересовани страни е предизвикателство при балансиране на техните
конкурентни интереси.
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III. ОТЧЕТНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Отчетност

Отчетността е една от най-често посочвани причини за недостатъчно представяне на
държавните предприятия заедно с неточни цели и недостатъчен надзор (OECD and
Korea Institute of Public Finance, 2016). Неслучайно отчетността в публичния сектор е
представена като „неуловима“ (Sinclair, 1995). Доклад на Световната банка констатира
вторични ефекти от недостатъчната отчетност: „Вътрешната и външната финансова
и нефинансова отчетност са непълни и неточни, не осигуряват адекватна основа
за вземане на решения от управителните съвети и изпълнителни директори и
подвеждат държавните собственици, законодателните органи и
обществеността“ (Scott, 2007).

Отчетността на държавните предприятия се основава на информация за генериране на
публичното благо, заради което те са конституирани. Съвременните държавни
предприятия изпълняват комерсиални и социални цели (European Commission, 2016).
Ясното разграничаване между тези две цели е гарант за адекватно отчитане на
резултатите на държавните предприятия. Докато комерсиалната цел има материален
характер и доказани методи за отчитане, то социалната цел е характерна за конкретно
предприятие и липсват общоприети методи за отчитане за нейното постигане. Важна
особеност при отчитане на целите е информацията за предоставените от държавата
ресурси при пазарни условия (OECD, 2015b). Отчитането на двете цели води до
подобряване на общественото доверие.

За пълнота на отчетността на държавните предприятия се налага провеждане на
сравнителен анализ между поставени цели и постигнати резултати. Тъй като
държавната собственост често се характеризира със сложни или противоречиви цели, е
необходимо държавата да публикува своята политика за участие в собствеността
(OECD, 2010).

Отчетността на държавните предприятия във времето се дели на (Robinett, 2006):

 Предварително отчитане (ex ante). Тази информация е достъпна предимно за
принципала и представлява завишен интерес от заинтересованите страни.
Предварителното отчитане включва оповестяване на основните характеристика
на предприятието, по-съществените от които са структура на собственост, състав
на борда, рискови фактори и бъдещи планове за развитие. Добрите практики за
отчетност включват всички форми на държавна помощ и преференции,
включително монополни права и златна акция, предоставени на държавните
предприятия.

 Последващо отчитане (ex post). За изготвянето на последващото оповестяване се
използват Международните стандарти за финансово отчитане и
Международните счетоводни стандарти. Информацията се публикува и е
достъпна до широката общественост. Последващото отчитане включва както
финансова информация, така и нефинансова. Например сделки със свързани
лица, промени в членския състав на борда, актуален състав на акционерите,
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методика за избор на външен одитор. В повечето случаи последващата
информация е за конкретно държавно предприятие или за конкретен сектор от
икономиката. В Латвия се публикува един обобщен годишен отчет за всички
държавни активи (OECD, 2015b). Интерес представлява практиката в Естония
където всяко министерство индивидуално докладва на Министерство на
финансите, което съставя един обобщен документ (OECD, 2011).

Според честотата държавните предприятия имат следните форми на отчетност (OECD,
2010):

 Периодично отчитане. То се провежда на предварително установен период от
време. В повечето случаи периодът на отчитане е една календарна година като
в някои държави, например, Литва, периодът на изготвяне на отчети е намален
до три месеца за големите държавни предприятия (OECD, 2015d). Целта на тази
отчетност е приключване на финансовата година и формиране на бюджета за
следващата година. Периодичното отчитане може да бъде както на единична
основа за отделно предприятие пред ресорното министерство-принципал, така
и на консолидирана основа пред финансовото министерство, кабинета или
парламента.

 Извънредно отчитане (ad hoc). Тази форма на отчитане е свързана с правото на
принципала да изисква и получава информация извън предвидените периоди
на отчитане. Обхватът на извънредното отчитане е стеснен до конкретен въпрос
от дейността на държавното предприятие.

 Отчитане за одобрение. Това отчитане включва предоставяне на определена
информация за получаване на одобрение от принципала. Случаите на отчитане
за одобрение са предвидени в нормативната уредба, като например искане за
увеличаване на капитала.

За повишаване качеството на отчетността на държавните предприятия се използват три
форми на одит:

 Външният одит е задължителен в повечето държави. Неговата функция е
определяне на качеството на разкритата информация. Прилагат се
Международните одиторски стандарти. Процедурата за избор на външен
одитор се инициира от комитета по одита и се одобрява от общото събрание на
акционерите. В повечето законодателства се предвижда отчетност при избора
на външен одитор, например, чрез процедури за възлагане на обществени
поръчки както е в Латвия (OECD, 2015b). Друга съществена информация за
разкриване е периодична смяна на външния одитор, например, в Литва се
изисква на всеки седем години да се проведе ротация на одитора (OECD, 2015d).
Практиката в Аржентина е свързана с избор на външни одитори от „Голямата
четворка“, което води до големи разходи за държавните предприятия (OECD,
2018c). В Чили държавните предприятия прилагат същите нормативни
изисквания по одит каквито са за частните предприятия, регистрирани на
фондовата борса (OECD, 2011).

 Държавният орган за одит (Сметна палата) има за функция провеждане на одити
по предварително одобрен план от парламента или инцидентно (ad hoc). За
разлика от външния одит, Сметната палата извършва одит на нефинансовата
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информация, преценява вероятността на изпълнението на целите на
държавното предприятие и дава препоръки за предприемане на коригиращи
действия, включително към задължения за акционерите. В повечето случаи
сметната палата извършва одит на отделни сектори от икономиката или за
конкретен принципал. Добри практики са отчетени в Уругвай, където всички
държавни предприятия са одитирани от Сметната палата и допълнително от
международни одиторски компании (The International Bank of Reconstruction and
Development/The World Bank Group, 2014).

 Вътрешният одит намира отражение в комитетите по одит. Отчетността се
изразява в информация за избор на членовете на комитетите по одит, както и
извършените дейности. В повечето законодателства е наложено ограничение
изпълнителният управленски персонал да не може да бъде номиниран в
комитет по одита. В Литва комитетът по одит е предвиден като консултативен
орган на борда (OECD, 2015d). В Колумбия ръководителите на вътрешния одит в
държавните предприятия се назначават от Президента на Републиката (OECD,
2015c). В Аржентина одитните комитети имат консултантска роля и предават
информация на акционерите (OECD, 2018c). За всички държавни предприятия се
изисква да имат вътрешен одитор съгласно законите на Чили и Израел, докато в
Естония само големите държавни предприятия трябва да го въведат, а в
Словения всяко предприятие трябва само да вземе решение за необходимостта
от неговото въвеждане (OECD, 2011).

Критиката, която се отправя към одита, най-често се свежда до неясно дефинирани
роли и дублиране на усилията за одит, което допълнително натоварва бюджета на
държавните предприятия (OECD & Korea Institute of Public Finance, 2016).

Прозрачност

Общ проблем на държавните предприятия е липсата на прозрачност (Sokol, 2009).
Поради тази констатация е трудно да се анализират предимствата и недостатъците им
по отношение на частните предприятия. Прозрачността на държавните предприятия е
поставена пред изпитания поради собствеността и независимостта от държавата;
очакванията на обществото за постигане на комерсиални, социални и екологични цели;
отговорността пред правителството като принципал и обществото като заинтересована
страна (Norman, 2003).

Информацията, която се разкрива от държавните предприятия, е разнообразна и
трудно се подава на обобщение. След запознаване с добрите практики в
международен план се открояват следните общи моменти на прозрачността:

 Акционерна структура. Независимо от едноличното притежаване на държавните
предприятия от държавата добрите практики по прозрачност съдържат
информация за конкретен държавен орган-принципал. В редки случаи в
собствеността участват миноритарни акционери, чийто състав и динамика са
част от процеса на прозрачност, както и методите за защита на техните права.
Например, в Колумбия събранията на акционерите се излъчват на живо по
интернет и телевизия (OECD, 2015c). Прозрачността включва както акционерите,
така и техните права на гласуване и разпределяне на дивидент.
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 Състав на борда. Прозрачността се отнася предимно до процеса на избор на
членовете на борда. Препоръчително е цялата процедура да се води от
комитета по номинациите. Най-ниска степен на разкриване на информация е
при формиране състава на борда (данните са взети уебсайтовете на 105
компании от 13 държави от Латинска Америка – Penfold et аl., 2015). Друга
информация, която се разкрива, е отделяне на функциите на председател на
борда от изпълнителен директор в две отделни лица. В Аржентина е
задължително обявяване на резултатите от процедура по подбор за
независимите директори (OECD, 2018c). Информацията за състава на борда се
публикува на сайта на държавното предприятия като практиките се разминават
силно - от оскъдна информация до детайлни биографични данни.

 Възнаграждение на борда. Информацията за възнаграждението отразява не
само дейностите на борда, но и предприетите рискове, и евентуално –
необходимост от допълнителен капитал за спасяване на държавно
предприятие. В повечето държави практиката на държавните предприятия се
различава от тази на частния сектор (принципа „say-on-pay“) и информацията се
подава съобразно минималните изисквания на закона. В много редки случаи
поименно се разкриват детайлите на възнаграждението (постоянна и
променлива компонента, компенсиране с акции и опции на предприятието),
начините и сроковете за тяхното изплащане. В Аржентина съвкупното
възнаграждение на членовете на борда се публикува на уебсайта на
Националната комисия по ценни книжа (OECD, 2018c).

 Заинтересовани страни. Взаимоотношенията със заинтересованите страни са
обект на разкриване на информация. Например, в Аржентина се публикува
информация за отношенията с персонала, кредитори, доставчици и местни
общности, както и за въздействието върху околната среда (OECD, 2018c). В някои
случаи се подава информация за стратегията по корпоративна социална
отговорност. Не на последно място е информация за рисковете пред
държавното предприятие и тяхното управление. В Литва се подава информация
за даренията, направени от държавните предприятия (OECD, 2015b).
Съществена част от прозрачността са данни за заплатено възнаграждение на
външния одитор поотделно за консултантски и за одиторски услуги.

 Организационна структура. Всяка структура увеличава по различен начин
прозрачността и предоставя възможността да се упражнява контрол (Lehuedé,
2014). Повечето държавни предприятия са приложили функционална структура,
която е съобразена предимно с усвояване на бюджета и неефективна при
комуникация. Организационната структура се смята за правилно разработена,
ако позволява движение на информация и навременно докладва за
резултатите. Друго предимство на структурата е разграничаване на
комерсиалната и социалната цел, както и разделение между дългосрочни и
краткосрочни цели. Не на последно място организационната структура
намалява информационната асиметрия (Klovienea et al., 2015).

 Добри практики. Прозрачността се формира при спазване на принципа „спазвай
или обяснявай“. Например, в Литва са приети „Насоки за прозрачност“ от
Министерство на икономиката и в случай, че държавно предприятие не се
придържат към разпоредбите на тези насоки, се увеличава честотата на
отчитане (OECD, 2015d).
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 Политика на държавата за участие в собствеността. За изграждане на доверие в
обществото към държавността е препоръчително да се публикува основания и
мотивите на държавата за целите на държавните предприятия. В повечето
случаи политиката се изработва от правителството, одобрява се и се отчита пред
парламента, и се актуализира на периодична основа с участието на
заинтересовани лица. В качеството на положителен пример е практиката в
Литва където основните правни актове и други документи, приложими за
държавните предприятия се публикуват на уебсайта на Центъра за
правителствени комуникации, както и информация за реформите в
управлението на държавната собственост, стандартизирани финансови
резултати на отделни държавни предприятия, биографични данни за
изпълнителните директори и членовете на бордовете, включително за
независимите директори (OECD, 2015d). В другия полюс е практиката в
Колумбия където липсата на централизирано звено за администриране на
държавното управление и институционализирана координация на различните
министерства, отговорни за тези предприятия, води до разпокъсано
управление, а получената информация от държавните предприятия не се
консолидира и няма обобщен доклад за резултатите и състоянието на сектора
на държавното управление (OECD, 2015c). Сходна е практиката в Аржентина
където няма национална стратегия за оповестяване на държавната политика и
само някои държавни предприятия разкриват информация, която считат за
подходяща, различни институции разпространяват финансовата и
нефинансовата информация за държавните държавни предприятия - отделните
отчети за изпълнение на бюджета се публикуват например ежемесечно на
уебсайта на Националната служба за бюджет, докато информация за
изброените държавни предприятия е публикувана на уебсайта на Националната
комисия по ценни книжа (OECD, 2018c).

Отчетността на държавните предприятия има възходящи и външни измерения (Luke,
2010). Наличието на няколко измерения на отчетност поражда напрежение,
несъответствия и конфликти (Hood, 1991). Възходящата отчетност се определя от
модела на държавната собственост (вж. първа глава).

Външната отчетност надхвърля договорните задължения и отговорности и се
оприличава с по-малко формална публична отчетност - обичаи и очаквания (Stewart,
1984). За държавните предприятия отчетността се простира отвъд двустранните
договорености и достига до отношения със заинтересованите страни (Ryan et al., 2002).
Например, в Литва всички правни актове на правителството за държавната собственост
се представят на обществеността за коментари и становища. Именно външната
отчетност отличава държавните предприятия от частните предприятия и ги доближава
до финансовите посредници (търговски банки, застрахователни компании и пенсионни
дружества).
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Оценка на държавните предприятия

В публикацията на Световната банка: Държан от видимата ръка.
Предизвикателството за корпоративно управление на държавни предприятия за
нововъзникващи пазари се препоръчва при оценка на представянето на държавните
предприятия да се използват няколко основни показателя (Robinett, 2006). На първо
място това е възвращаемостта на капитала. Чрез този показател се смята, че може да се
предотвратят разточителните инвестиции, да се получават стабилни приходи и се
осигуряват ресурси за реинвестиране.

Други препоръчителни показатели са паричните потоци и изплатения дивидент. За
държавните предприятия, които са котирани на борсата подходящи показатели са
цената на акциите и кредитните рейтинги.

Сингапурският държавен холдинг Темасек (Temasek) има портфейл от 90 млрд щ.
долара от акции над 20 големи държавни предприятия, включително такива добре
познати мултинационални компании като SingTel, Singapore Airlines и Raffles.
Дванадесетте от дъщерните му дружества, които са котирани на Сингапурската
фондова борса, допринасят с около 20 процента за пазарна капитализация и създават
12% от БВП. В този холдинг за оценка на представянето на дъщерните му предприятия
се използва система от количествени и качествени критерии: (i) да бъдат на световно
равнище и успешно да се конкурират в международен план, за да могат да привличат
таланти (ii) да имат висококачествен борд (iii) да се фокусират върху ключовите си
компетенции (iv) да изплащат конкурентни заплати; и (v) да постигат високи финансови
резултати при икономическата добавена стойност, възвръщаемостта на активите и
възвръщаемостта на собствен капитал. Целта е представянето на дъщерните
предприятия на Темасек да може да бъде отнесена към международните стандарти.
(Mako and Zhang, 2004).

В Южна Корея е разработена специална система за оценка на държавните предприятия
(Park, J. et al., 2016). Тя обхваща всичките държавни предприятия, като големите се
оценяват от специална агенция, докато малките предприятия се оценяват от
секторните министерства по опростена методология.

За целта корейското Министерството на стратегията и финансите рекрутира около 150
д., основно от академичната общност и сертифицирани счетоводители. Този списък се
обновява с около 30% всяка година, за да се избегнат договорености с ръководствата
на предприятията. Оценките се провеждат през периода март-май от специално
организирани групи от тези експерти. Обект на оценка са както изпълнителните
директори, така и представянето на цялото предприятие.

Оценката се извършва на годишна база, струва около 3 млн. щ.д. и служи за
определяне на годишните бонуси на персонала и членовете на бордовете.
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Оценката се извършва по методология, която съдържа 70% количествени и 30%
качествени показатели. Количествените показатели измерват производителността на
труда и възвръщаемостта на активите, удовлетвореността на клиентите и ръста на
заплатите. Качествените показатели са свързани с лидерството, социалната
отговорност и отговорното управление.

Количествените показатели оценяват постигнатото равнище за съответната година в
сравнение с предходната година. За планово равнище се смята предходната година,
като динамиката на развитие се установява с помощта на стандартното отклонение – σ,
което се изчислява за предхождащите оценката 3 години.

Всяко предприятие попада в една от оценъчните 6 скали (вж. Таблица 3). При най-
високата скала – S, персоналът и мениджмънтът имат право да получат бонус в размер
на 250% от средната месечна заплата. Този бонус намалява в зависимост от
постигнатата динамика. При липса на динамика се получава бонус от една месечна
заплата.

При отрицателна динамика в размер на σ, мениджмънтът на предприятието получава
предупреждение за уволнение. При две последователни предупреждения следва
незабавно уволнение. Ако динамиката на развитие е повече или равна на два пъти
стандартното отклонение, следва незабавно уволнение на мениджмънта на
предприятието.

Таблица 3. Оценъчна скала за държавните предприятия в Южна Корея

Оценка Формула Бонус за персонала Последици за
мениджмънта

S Vi > Vi-1 + 2σ 250% Бонус – 250%

A Vi ≥Vi-1 + 2σ 200% Бонус – 200%

B Vi =Vi-1 + σ 150% Бонус – 150%

C Vi =Vi-1 100% Бонус – 100%

D Vi =Vi-1 - σ 0% Предупреждение
за отстраняване

E Vi =Vi-1 - 2σ 0% отстраняване

Източник: съставена от авторите.

Забележка:

Vi – стойност на количествените показатели за i-та година

Vi-1 – стойност на количествените показатели за година i-1
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IV. ОТГОВОРНОСТИ НА БОРДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

През 1990-те години държавата действа като пасивен акционер и рядко използва
борда като механизъм за упражняване на контрол върху управлението (Grosman et al.,
2016). В началото на 2000-те г. държавата става по-активен акционер чрез назначаване
на свои висши служители в бордовете на държавните предприятия.

Съвременната реформа в областта на държавните предприятия е изясняване
същността на държава, борд и мениджъри (OECD, 2013). Тенденцията е предоставяне
на реални правомощия за вземане на решения и разделяне на отговорностите за
взетото решение. Крайната цел на реформата е избягване конфликти на интереси и
демотивиращи фактори.

Широко разпространеното „комерсиализиране“ на държавните предприятия през
последните десетилетия накара правителствата да предприемат действия за
професионализиране на бордовете и да им дадат по-големи правомощия и автономия
(OECD, 2013). Това включва защита на бордовете от политическа намеса и гарантиране
на независимост при вземането на решения. Друга важна стъпка е да се обърне по-
голямо внимание на състава на борда, за да се гарантира правилната комбинация от
умения и опит за постигане целите на държавното предприятие.

В ограничени случаи, в процеса на подбор, правителството и всеки борд се
споразумяват ежегодно за подробни финансови цели, въз основа на резултатите от
международно успешните конкуренти (World Bank, 2014). В Нова Зеландия на
тригодишна база се договарят очакваните дивиденти и други финансови съотношения
като резултат от дейността на държавните предприятия.

Избор на бордове

Емпирично проучване на бордовете на държавни предприятия определя състава като
характерна черта на борда заедно с ролята и динамиката му (Chambers & Cornforth,
2010). Изследванията за състава на борда в държавния сектор са малко на брой и са
доста неубедителни.

В повечето държави няма стандартни процедури и критерии за назначаване на
членове на борда на държавни предприятия за разлика от частния сектор. В повечето
случаи ресорните министерства чрез събрания на акционерите назначават членовете
на борда. В това се изразява предизвикателството на корпоративното управление на
държавните предприятия - да се намери баланс между отговорностите на държавата
активно да изпълнява функциите си на собственост при избиране на членове на борда,
и в същото време да се въздържа от политическа намеса в дейността на предприятието
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(Erić & Stošić, 2011). Неправилната политика на държавата при избора на борда води до
недоверие в обществото поради трансформиране на държавните предприятия в
„разширение на министерството“ (OECD, 2015d).

Количественият състав на борда е по-лесен за анализиране и сравняване. Увеличеният
състав на борда не означава непременно по-добро корпоративно управление (Chen,
2016). Още с първата версия на Насоките за корпоративно управление на държавни
предприятия на ОИСР от 2005 г. се посочва, че „определянето на правилния размер на
борда е важен въпрос по отношение на насърчаването на ефективността на
бордовете“, макар че не съществува подход, който да е универсален. Заключенията на
ОИСР са насочени към завишен брой членове на борда в държавните предприятия,
въпреки че през последните години се наблюдава тенденция за намаляването му. На
по-късен етап ОИСР отбеляза, че оптималният размер на борда е между пет и осем
членове (OECD, 2013).

Големият брой членове на борда води до „тромавост“ (Robinett, 2006). Тенденцията
към разширяване на състава води до разглеждане на борда като вид „парламент“, в
който са представени редица групи, а не като орган за управление на предприятието. В
определени случаи се стига до уникални ситуации, в които броят на членовете на
борда е по-голям от броя на служителите в предприятието (European Commission,
2016).

При определяне състава на бордовете следва да се отчита ангажираността на всеки от
номинираните и да се предвиди възможността на всеки член да отделя подобаващо
внимание за държавното предприятие. Докато в частния сектор има ограничение едно
лице да не заема позиции в повече от 4 борда, то в държавния сектор се стига до
парадоксални случаи – само осем лица заемат позициите в бордовете на всяко от 42-те
държавни горски предприятия в Литва (OECD, 2015d). Подобна е ситуацията в
литовския сектор за поддържане на пътищата, при който пет едни и същи държавни
служители колективно управляват 11-те държавни предприятия от сектора.

При анализ на бордовете на държавни финансови предприятия е констатирано
различие в броя на членовете – от двама до 15 за период от една до шест години
(Ferrari et al., 2017). В най-голям брой случаи изборът се определя от акционерите, в
една четвърт от тях - от законодателен орган, а в друга четвърт - на министъра на
финансите (Графика 2).

Качественият състав на борда отразява неговия професионализъм. Използват се
минимални изисквания за образование и опит, а уменията по финанси, бизнес, право и
корпоративно управление имат по-голяма тежест при подбора. Честа практика е
членовете на борда да са държавни служители без опит в управлението на
предприятия и да се назначават по политически причини, а не на базата на тяхната
техническа и финансова експертност (World Bank, 2014). В повечето държави при
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избора на борд се използва комбинация от образование и опит (Таблица 3).
Отправените препоръки са към прилагане на практиките от частния сектор в
държавните предприятия, като например използване на външни консултанти за
набиране на кандидати и създаване на бази данни за директори (OECD, 2013).

Графика 2. Водещ орган при назначаване на борда

Източник: Ferrari et al., 2017

В редки случаи, като Аржентина, няма изисквания по отношение на умения и опит при
избор на борда (OECD, 2018c). В Литва съществува междуведомствена комисия за
избор на борда на големите държавни предприятия, която се води от критерии като
финансова експертност, опит в стратегическото планиране и специфични за сектора
знания и опит (OECD, 2015d). Бордовете в Колумбия включват министри, като в някои
случаи изпълнителните директори се назначават директно от президента на
републиката (OECD, 2015c).

Държавите предприемат стъпки, за да ограничат рекрутирането на представители на
правителството в бордовете на държавни предприятия, а когато бъдат назначени, да
гарантират, че отговарят на необходимите квалификации и имат същите задължения и
роли като всеки друг член на борда. В тази насока стъпките са (World Bank, 2014):

 Ограничаване броя на представителите на правителствата в бордовете, като
същевременно се увеличава делът на членовете на частния сектор. Например, в
Индия държавните предприятия имат право да назначат максимум двама
представители на правителството в борда, като обикновено това са държавни
служители от съответното министерство.
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 Забрана държавни служители, които имат регулаторна функция, да заемат
позиция в бордове. Практиката в Малайзия от последните години е свързана с
отстраняване от боровете на правителствените служители с регулаторна
функция за независима политика и увеличаване на бизнес ориентацията на
държавните предприятия.

Таблица 4. Нормативна рамка при избор на борд за държави-членки на ОИСР

Източник: OECD, 2013.

Възнаграждения

Бордът е често изследвана тема за частния сектор докато в същото време е получил
малко внимание за държавните предприятия (Menozzi & Urtiaga, 2008). Независимо от

Страна Отговорност за
номинация

Изисквана
квалификация

Насоки / ограничения
за характеристиките

на членовете

Публични, частни и
независими

Австрия

Правото за
назначаване се
упражнява от крайния
собственик, т.е.
министерството, което
администрира
държавното
предприятие

Членовете на
надзорните съвети
трябва да имат
"необходимата
квалификация и опит"

Има квота за
представяне на
жените

Както публични, така и
независими

Белгия

Назначаване с указ на
краля след
консултация с
кабинета на
министрите

Няма формални
изисквания

Членовете на борда
имат ограничения за
броя на директорските
места, които те могат
да заемат

Както публични, така и
независими

Бразилия

Един член е
номиниран от
Министерство на
планиране, бюджет и
управление.
Останалите членове са
номинирани от
ресорното
министерство

Изисква се
университетска степен.
Други изисквания са
заложени в устава на
предприятието

Обикновено има
ограничения само за
бразилски граждани

Предимно от
държавния сектор

Канада Номинация от
съответния министър

Няма формални
изисквания

Няма формални
изисквания

Предимно независими

Чили

Назначаване от
централизирана
система за
собственост

Няма формални
изисквания

Максималният брой за
назначаване на един
директор е пет

Независими
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разликите в тяхното естество, между бордовете на предприятия от държавния и
частния сектор има обща черта, свързана с агентския конфликт.

Един от инструментите за намаляване на агентския конфликт е свързан с определяне
на възнаграждението. Практиката в отделните държави са насочени към
професионализъм чрез участието на комитет по възнагражденията (OECD, 2011):

 От 2010 г. в Чехия са приети принципи за възнагражденията на мениджърите на
държавните предприятия. Принципите прилагат добрите практики за
възнаграждение чрез стандартни структури и увеличават прозрачността. На
ежегодна основа принципалите информират правителството за практиките за
възнаграждение.

 Във Финландия през 2009 г. са приети насоки за възнагражденията за
управление и пенсионните обезщетения. Схемите за възнаграждение са
задължение на председателя на борда и евентуално на комитета за
възнаграждения. При вземане на решения за възнаграждения участват само
независими членове на борда.

 В Норвегия от 2006 г. са в сила насоки за възнаграждението на мениджмънта в
държавните дружества. В тях се изисква държавните предприятия да не
използват опции върху акции в техните програми за възнаграждение за
управление.

 От 2009 г. в Швеция възнаграждението на главния изпълнителен директор е
отговорност на борда. Бордът следва да гарантира, че възнаграждението както
на главния изпълнителен директор, така и на други ръководни кадри остава в
рамките на насоките, определени от годишното общо събрание на акционерите.

 От 2015 г. политиката на Полша за възнагражденията за държавните
предприятия е насочена към доближаване до тези в частния сектор.

Можем да определим следните специфики на възнаграждението за държавни
предприятия:

 Членовете на борда, назначени от министри и представителите на работниците
и служителите, както и неизпълнителните членове, не получават обезщетение
освен номинална такса (Robinett, 2006).

 За държавните предприятия липсата на външен контрол, като достъп до
капиталови пазари затруднява оценяване ефективността на мениджърите
(Sokol, 2009).

 Мениджърите на държавни предприятия имат по-ниски стимули за изпълнение,
отколкото частните предприятия, тъй като държавните предприятия обикновено
са подложени на „меки“ бюджетни ограничения и са защитени от фалит и
враждебни поглъщания (Pargendler, 2012).
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 Практиката в Сърбия, насочена към фиксирани възнаграждения на
изпълнителните директори на държавни предприятия, не свързва постигнатите
резултати с премии и наказания. Успешните и неуспешните изпълнителни
директори получават еднакво признание, и привличането на добри
изпълнителни директори е много трудно (Mirić et al., 2018).

В повечето държави възнаграждението на членовете на бордовете на държавни
предприятия е под пазарните нива за необходимите компетенции и опит (OECD, 2013).
Като общо правило правителствата са склонни да ограничават възнагражденията и
стимулите както на изпълнителните директори, така и на членовете на борда. Някои
държави се стремят да приравнят заплащането с условията на пазара, но не и да са
водещи на пазара, докато други са значително по-ограничителни.

Използваните модели са: i) ограничаване на възнаграждението до такса присъствие на
заседание на борда; ii) ограничаване на възнаграждението на директорите до средна
заплата за държавните предприятия; и iii) разработване на „политика на таксите“, като
се вземат предвид фактори като размера на държавните предприятия, изисквания за
време и формални квалификации.

Независими директори и комитети

Основен механизъм за предотвратяване на конфликт на интереси е назначаване на
независими директори в бордовете на държавни предприятия (OECD, 2015d). В
практиката на отделните държави тяхната независимост често се поставя под въпрос
(World Bank, 2014). Съвременните виждания за броя на независимите директори са
свързани със способността и капацитета на борда да взема самостоятелни решения
(Chen, 2016).

Независимите членове на борда са предимно за надзор над държавното предприятие
и в по-малка степен - източник на експертни познания (Robinett, 2006). Предвид
естеството на независимите директори е обяснимо, че пазарът им е ограничен в
развиващи се пазарни икономики както за частните предприятия, така и за
държавните. В Колумбия законите за държавни предприятия, които са котирани на
фондовата борса, предвиждат квота от минимум 25% за независими директори.
Литовските държавни предприятия не предлагат застраховка за отговорност на
членовете на борда, което е пречка за привличане на независими членове на борда
(OECD, 2015d).

Наличието на комитети към бордовете могат да намалят негативното влияние на
държавата върху практиките по корпоративно управление на държавните предприятия
(Krause, 2013). Практиките на отделните държави се доближават относно наличието на
комитети по одит:
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 В Аржентина има законови изисквания за създаване на комитети по одит за
регистрирани дружества, банки, фондови борси и някои държавни
предприятия (OECD, 2018c). Кодексът на Националната комисия по ценни
книжа препоръчва да се създадат комитети за: възнаграждения, номинации,
корпоративно управление и финанси за котираните дружества. На практика
комитетите по одит имат за функции надзор на вътрешни и външни одити, и
политики за управление на риска. Членовете на комитетите по одит трябва
да преминат обучение, за да гарантират управлението на компанията. С най-
голям брой комитети е Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.: 1) комитет
по одит, 2) комитет по кредитиране и операции, 3) комитет по управление, 4)
комитет по предотвратяване прането на пари, 5) комитет по управление на
риска, 6) комитет по доверителни фондове и инфраструктурни проекти, 7)
комитет по възстановяване на дълга.

 В Колумбия за всички държавни предприятия е задължително създаването
на комитет по одит (OECD, 2015c).

 В Латвия създаването на специализирани комитети към борда е доброволно
и служат като полезно средство за комуникация между акционерите и борда
(OECD, 2015b). Най-голям е броят на комитетите по одит. С най-много
комитети е телекомуникационното предприятие Lattelecom – комитет по
възнагражденията, комитет за бизнес планиране и финансиране и комитет
по одит. Правилата за работа на тези комитети се съгласуват взаимно от
членовете на комитети.

 В Литва държавни предприятия, регистрирани на фондовата борса, са
длъжни да създадат комитети по одит (OECD, 2015d). За големите държавни
предприятия се изисква създаването на комитет за вътрешен контрол и
комитет за възнаграждения.

 В Словения наличието на комитети по одит са задължителни за
регистрираните държавни предприятия (OECD, 2011).
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V. ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ОТНОШЕНИЯ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПРИ КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Граждански контрол

Гражданският контрол разбиран като контрол от страна на гражданското общество и
неговите организации върху дейността на държавните предприятия изглежда не е
особено разпространен в други страни. Въпреки положените усилия и сериозно
търсене в базите данни не бяха открити свидетелства за такава дейност. Съществуват
поне две възможни обяснения на това състояние. Първата е, че граждански контрол се
упражнява, но той не е описан и представен в достъпни литературни източници.
Второто обяснение е, че той не съществува, а е заместен от контрола на
специализираните държавни органи. Вероятно истината се намира по средата на тези
обяснения.

В проучените литературни източници се изтъква, че прозрачността и отчетността на
държавните предприятия са в основата на публичен контрол върху дейността им (вж.
трета глава).

Второто важно условие е предоставяната публична информация да е достоверна. Това
означава, че тя трябва да се провери дали отговаря на изискванията за отчетност и
коректност, което се установява от одитори.

Третото изискване, което се предявява към държавните предприятия и успешно се
прилага от някои от тях е изготвянето и публикуването на годишни отчети за
корпоративното управление, в т.ч. корпоративната социална отговорност.

На следващо място в механизма на контрол се извежда оценката на дейността на
държавните предприятия и на техните мениджъри. В страни като Южна Корея тази
оценка автоматично води до сериозни последици за мениджърите, когато резултатите
не са задоволителни.

Задължителна практика на отчетност пред обществото са годишните доклади за
дейността и финансовите резултати на държавните предприятия, които се подготвят и
представят от специализираните държавни институции, които осъществяват
методическо ръководство или изпълняват функции на собственик на държавните
предприятия.

Като форма на граждански контрол върху държавните предприятия може да се
приемат разследванията и публикациите на журналисти. Те също биват публично
разпространявани и могат да ангажират общественото мнение при отклонения от
приетите етични норми на поведение и законите.

В заключение може да се обобщи, че законодателната уредба за разкриване на
информация, отчетността и оценяването на държавните предприятия е необходимо и
задължително условие за осъществяване на граждански контрол. За да съществува
такова законодателство, гражданското общество също трябва да изисква и настоява за
разработването и приемането му пред законодателната и изпълнителната власт.
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Отношения със заинтересованите страни

Един от големите проблеми, които съществуват при котираните на борсата
предприятия с държавно участие са отношенията между държавата като основен
акционер и другите акционери. В повечето такива случаи държавата държи
мажоритарния или контролния пакет от акции. Такива са случаите в Аржентина, където
в 20% от тези предприятия държавата е контролиращ акционер, в Индонезия този дял
е 10,2%, в Малайзия - 18,2%, в Сингапур - 23,5%, в Тайланд – 8% (La Porta et al., 1999;
Claessens, Djankov и Lang, 2000). В Китай този контрол е почти върху 100% от котираните
държавни предприятия. В Русия, 14 от 50-те най-големи публично търгувани компании,
включително Аерофлот, Газпром, РАО ЕЭС , Ростелеком, и Сбербанк, имат държавен
контрол или големи държавни участия (S&P 2004).

Това, което често се случва при такова разпределение на собствеността е, че,
контролиращият акционер в лицето на държавата може да участва в източване на
предприятието (tunneling), чрез отклоняване на ресурси към себе си чрез
нерегламентирани сделки (OECD, 2004). По този начин се нарушават правата на
миноритарните акционери и се обезценяват техните акции.

За преодоляване на тези рецидиви се търсят и прилагат нови решения. В Турция,
например, ако частните акционери притежават 20% от акциите, те могат да назначат
един член на борда, при 40% - те могат да назначат двама члена на борда. Във Виетнам
миноритарни акционери също се представляват в бордовете. Те са насърчавани да
участват в общото събрание на акционерите и имат гаранции за дял в печалбите на
държавното предприятие. Друго посока на решения е в достъпа и разкриването на
информация за дребните акционери (Robinett, 2006).

Поради обществените цели, които са поставени пред държавните предприятия, те
могат да имат специално отношение и задължения към определени групи
заинтересовани страни. Например, държавни инфраструктурни предприятия може да
са задължени да гарантират доставки на вода и отопление на домакинства без
прекъсване през зимата. Техният персонал също може да има специални права или
различен статус спрямо заетите в частните компании. Също така, държавните
предприятия могат да имат конфликт на интереси с други заинтересовани страни, като
държавните банки, други кредитори или държавни предприятия.

По отношение на персонала, държавните предприятия могат да имат задължения за
участие на негови представители в бордовете. Например, във Виетнам служителите на
тези предприятия са представени в борда и имат право на съвещателен глас при
вземане на важни решения. В Тайван (Китай), Хърватия и Полша персоналът също е
представен в бордовете на държавните предприятия.

В изследване на ОИСР (OECD, 2011) за практики относно взаимоотношения между
държавни предприятия и заинтересовани страни, което обхваща четири нови членки
на организацията – Естония, Израел, Словения и Чили са установени следните прилики
и различия:

 Бизнес партньорите на държавните предприятия като кредитори,
доставчици и контрагенти по правило се третират съгласно законите, които
са в сила и за частния сектор. Служителите също се ползват със същата
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степен на правна защита, както и в частните фирми. Различия между
страните съществуват по отношение на представителството на служителите в
корпоративните бордове. Това е задължително в Словения и големите
държавни предприятия в Израел, но рядко се среща в Естония. В Чили
представителството на работниците в бордовете е задължително за няколко
големи държавни предприятия, а в редица други предприятия
представителите на служителите имат право на съвещателен глас в тях.

 Като общо правило, в четирите нови страни членки на ОИСР официално не се
изисква докладване на отношенията със заинтересованите страни.
Годишните доклади за финансово оповестяване и корпоративно управление
съдържат елементи на такова отчитане и някои от най-големите държавни
предприятия започват да разкриват информация за отношенията със
заинтересованите страни по своя собствена инициатива.

 В изследваните страни се забелязват различия по отношение на етичните
кодекси в държавните предприятия. В Чили съществува кодекс за
държавните предприятия, който съдържа задължителни етични стандарти. В
Израел етичните норми са предмет на циркулярни писма от агенцията за
собственост, като се разработват директиви за вътрешни етични кодекси и
програми за съответствие. В Естония и Словения не съществуват формални
изисквания, но някои държавни предприятия имат приети програми за етика
по собствена инициатива.

Друго изследване на ОИСР в страните от Предна Азия и Северна Африка - Алжир,
Бахрейн, Джибути, Ирак, Йордания, Кувейт, Ливан, Либия, Мавритания, Мароко, Оман,
Палестина, Катар, Саудитска арабия, Тунис, ОАЕ и Йемен, известен в англоезичните
среди като MENA (Middle East and North Africa), е установено, че в 13 от 15-те най-
големи предприятия в района се разкрива информация за отношения със
заинтересованите страни (OECD, 2019). Тя се отнася до околната среда, социалната
политика, управлението и персонала.

Характерно за страни като Гърция е трудното съчетаване на интересите на различните
заинтересовани страни в държавните предприятия. Това се дължи като на
множеството интереси, така и на целите, които се преследват от различните страни.
Такива са например политическия контрол и надзор от страна на министрите,
корпоративното представяне – от акционерите, спазване на регулациите и
функциониране на пазара – от регулаторните органи и мрежовите оператори,
конкурентоспособността и рентабилността – от мениджмънта на предприятията, по-
високите заплати и по-добрите работни условия – от служителите и синдикатите,
запазване и увеличаване на пазарния си дял – от частни фирми, високо качество и
ниски цени – от потребителите, решаване на социални проблеми – от правителството
(Lampropoulou, 2018). Същият автор отбелязва и преходът от корпоратизъм към по-
сложни мрежи от заинтересовани страни в страната.
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VI. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Иманентната цел на държавата за намеса в собствеността е коригиране на пазарните
дефекти, както и осигуряване на достъпни и контролирани цени и количества
определени услуги, считани за съществени за населението или бизнеса (European
Commission, 2016).

Виждането за държавната собственост и държавните предприятия съществуват в
рамките на определен исторически контекст. Динамиката в тях отразява развитието на
обществото и икономиката. Наличието на социални цели на държавната собственост
създава разлики между корпоративното управление в държавния и частния сектор.
Независимо от опитите за уеднаквяване на практиките в двата сектора, съвременната
реалност определя завишена сложност за държавния сектор, предвид наличието на
повече от една цел за държавната собственост.

В синтезиран вид използваната институционална уредба на корпоративно управление
на държавните предприятия съществува в три основни форми: децентрализиран,
двойствен и централизиран модел. Децентрализираният модел е най-често използван.
При него е възможно някое секторно министерство да има координираща роля, като
отговаря за разработването на цялостна политика за държавно участие в стопанството.
Друга съществуваща практика е използването на специализирано координационно
звено за държавните предприятия в системата на държавната администрация.

При двойствения модел функциите по управление на държавните предприятия се
споделят между секторно и функционално министерство. Най-често функционалното
министерство е министерство на финансите, което поема по-голяма тежест при
методическото ръководство, отчетността и контрола върху тези предприятия.

Тенденцията, която се забелязва през последните години и която се препоръчва от
ОИСР, е за използване на централизирания модел. Причини за това са свиването на
портфейла от държавни предприятия и стремежът към листване на държавните
предприятия на фондовите борси, но също така еднаквите процедури, правила, бази
данни и методология за управление на участието в капитала на държавните
предприятия, възможността на правителството да упражнява строг фискален надзор и
да формира съгласувана политика за тези предприятия, както и възможността за
специализация в развитието на тази функция на държавата.

По отношение на отчетността на държавните предприятия се смята, че тя е непълна и
неточна, не осигурява адекватна основа за вземане на решения от управителните
съвети и изпълнителните директори и подвежда държавните собственици,
законодателните органи и обществеността.

За преодоляване на тези дефицити се прилага външен и вътрешен одит. Външният
одит се провежда от одиторски фирми или Сметна палата. Вътрешният одит е функция
на комитетите по одит към бордовете на държавните предприятия.

Агентският конфликт се намалява чрез отчетността на самото предприятие. За
държавните предприятия отчетността се изразява в генериране на информация за
степента на постигане на социалната цел и получаване на обществено доверие по
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отношение на ползите от държавната собственост. Предвид естеството на държавните
предприятия тяхната отчетност се различава от частната собственост с трудностите по
ясно и точно дефиниране на една водеща цел, и ниската степен на надзор предвид
комбинирането на функциите на собственост и контрол в лицето на държавата. Не на
последно място, отчетността е насочена към конкурентна достъпност до ресурсите в
икономиката и преференциите за някои предприятия, вкл. монополни права.

Държавните предприятия освен комерсиална цел изпълняват и социална цел, и поради
това не следва да се разглеждат и пряко сравняват с частните предприятия.
Характерната за държавните предприятия ниска степен на прозрачност е следствие от
зависимостта на предприятията от държавните органи при формиране и постигане на
целите им. Допълнителна трудност при прозрачността на държавните предприятия е
измерване на резултатите от социалната цел и тяхното възприемане от обществото. В
голяма степен нивото на демократична зрялост формира очакванията на обществото от
смисъла на държавна собственост и потребностите от прозрачност от държавните
предприятия. В съвременното общество държавните предприятия предоставят
информация за потребността от държавна собственост и изпълняват ролята на лакмус
за развитието на икономиката, вкл. пазарни дефекти и наличие на монопол при
генерирането на социални блага.

Публичната информация, която се разкрива най-често от държавните предприятия е за
акционерната собственост, състава и възнагражденията на членовете на борда,
организационната структура, добрите практики и политиката на държавата за участие в
собствеността.

За оценка на представянето на държавните предприятия се използват няколко основни
показателя като възвращаемост на капитала, размер на паричните потоци и изплатения
дивидент. За държавните предприятия, които са котирани на борсата подходящи
показатели са цената на акциите и кредитните рейтинги.

На оценка могат да подлежат както представянето на предприятието, така и на
изпълнителните членове на борда. В зависимост от оценката държавното предприятие
има възможност да получава бонуси, а при отрицателни оценка – да получава
забележка, а като крайна мярка може да бъде подменено ръководството му.

Утвърдено мнение в обществото е сходната отговорност от бордовете на държавни
предприятия и частни предприятия. Това мнение е следствие от ефектите на
глобалната финансова криза и добавянето на още една цел за държавните
предприятия, комерсиална цел, в допълнение към социалната цел. За намаляване на
разходите на данъкоплатците за поддържане на държавната собственост се въведе
нова форма на отговорност, която е свързана с постигнатите финансови резултати. В
този смисъл е и държавната политика по отношение на собствеността – формиране на
организационна структура и състав на бордовете за постигане на високи финансови
резултати. Характерна черта на държавните предприятия е зависимостта от държавата
при сформиране на борда и в същото време – независимост от държавата при
постигане целите на предприятията.

Ключовите тенденции в развитие на бордовете могат да се изразят като
професионализация, деполитизация и постигане на предварително зададени
финансови цели.
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По отношение размера на борда не е установена пряка зависимост между броя на
членовете му и представянето на държавните предприятия. В повечето случай броят на
членовете на бордовете е между 5 и 8 д. За осигуряване професионализация на борда
се прилагат изисквания за квалификация и опит по мениджмънт, финанси и
корпоративно управление.

Участието на държавни служители в бордовете се ограничава и се разработват правила
за определяне на възнагражденията на членовете му.

Към бордовете се създават специализирани комитети. Най-често те са за одит и за
оценка на риска.

Основен механизъм за предотвратяване на конфликти на интереси е назначаване на
независими директори в бордовете на държавни предприятия Независимите членове
на борда изпълняват предимно надзорни функции в държавното предприятие и в по-
малка степен са източник на експертни познания.

Осъществяването на граждански контрол стъпва върху законодателната уредба за
разкриване на информация, отчетността и оценяването на държавните предприятия. За
да съществува и за да се изпълнява едно такова законодателство, гражданското
общество също трябва да изисква и настоява за разработването и приемането му пред
законодателната и изпълнителната власт.

За защита правата на заинтересованите страни се прилагат различни механизми. За
защита правата на миноритарните акционери и персонала се използва
представителство на техни кандидати в бордовете, осигуряване на гарантиран дял от
печалбата и разпространение на информация до миноритарните акционери.

Бизнес партньорите и персоналът на държавните предприятия се третират съгласно
законите, които са в сила и за частния сектор.

Държавните предприятия могат да имат специални задължения към определени
категории клиенти като им осигуряват услуги, които са необходими за изпълнение на
ежедневните жизнени функции като отопление и вода.

Заинтересованите страни осигуряват контрол върху дейността и представянето на
държавните предприятия съобразно интересите си. Политическият контрол и надзор се
осъществява от страна на министрите, корпоративното представяне – от акционерите,
спазване на регулациите и функциониране на пазара – от регулаторните органи и
мрежовите оператори, конкурентоспособността и рентабилността – от мениджмънта
на предприятията, по-високите заплати и по-добрите работни условия – от служителите
и синдикатите, запазване и увеличаване на пазарния си дял – от частни фирми, високо
качество и ниски цени – от потребителите, решаване на социални проблеми – от
правителството. Така се осъществява прехода от корпоратизъм към по-сложни мрежи
от заинтересовани страни в страната.

В някои страни се използват етични кодекси в държавните предприятия. Друга добра
практика е държавните предприятия да публикуват информация за отношения със
заинтересованите страни Тя се отнася до околната среда, социалната политика,
управлението и персонала.

Изследването на чуждестранни практики и опит по корпоративно управление на
държавни предприятия разкри богата палитра от политики и инструменти, които се



36

прилагат в различните страни. В основата на повечето от тях стоят насоките на ОИСР за
корпоративно управление на държавните предприятия. Изводът, който може да се
направи по отношение на българската ситуация е, че добри примери и практики
съществуват, те непрекъснато се развиват и обогатяват. Тяхното използване е плод на
съчетаване на централизирани усилия с изобретателност и творчество на равнище
държавно предприятие.
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