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Преструктурирането на селското стопанство неизбежно е свързано с инвестиционните 
проекти. Традиционно те се оценяват и са насочени да обслужват интересите на 
частните собственици, които инвестират в тях. Същевременно, особено по-мащабните 
проекти се отличават с приноса си към националната икономика. Оценявайки двуякото 
значение на инвестиционните проектир в тази статия си поставяме целите кратко, 
доколкото материята позволява, да изложим основните методически постановки - 
общото и различното между финансовия и икономически анализ на инвестиционните 
проекти. 
 
 
 1.  Определение за инвестиционен проект. Финансови и икономически аспекти. 
 
Целите на икономическия и финансов анализ се свързват основно с изследването на 
икономическата целесъобразност и методът на оценяване на проекта. Инвестиционният 
проект е дейност, за която се изразходват ресурси и за която се установяват разходи и 
печалби. Той е носител на информация за техническото и технологично устройство на 
обектите, за социалните и екологични последствия, за тяхното финансиране и 
икономически резултати от функционирането им. Най-просто оценката на на даден 
проект изразява печалбите, съпоставени с разходите, за да се определи дали проектът е 
икономически изгоден (т.е. дали носи печалба, при която постъпленията превишават 
разходите) и установят предимствата или недостатъците на проекта в сравнение с други 
възможни алтернативи. 
 
При оценяването на даден проект, който използва ресурси за създаване на други 
ресурси, се разглеждат следните ключови въпроси, преди да се предприемат действия: 

• Какви са очакваните приходи? 
• Какви са очакваните разходи? 
• Приходите ще надхвърлят ли разходите по време на проекта? 
• Как се отнася очакваната печалба от този проект в сравнение с други 

проекти? 
• Колко бързо ще се възстановят разходите? 
• Какви са рисоквете при несигурността на бъдещето? 

 
Ясно е, че за да се направи смислен анализ, трябва да се оценят разходите и приходите 
във времето и по отношение на несигурността. 
 
Икономическият и финансов анализ осигуряват основата, върху която могат да се 
оценят всички страни на предложения проект по координиран и систематичен начин. 
Внимателният анализ на проекта определя нереалистичните или съмнителни 
допускания и показва начинът, при който проектът може да се промени, за да  подобри 
възможностите си да генерира богатства или да увеличи неикономическите или 
неопределимите количествено ценности, които се очакват. Един проект, който е 
внимателно анализиран и разгледан в светлината на икономическия и финансов анализ, 
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има много по-добри шансове да бъде осъществен навреме и да осигури търсените 
постъпления. Нормата на възвращаемост или съотношението разходи-приходи са 
полезни мерки за ценността и жизнеспособността на проекта, но е необходима 
цялостната система на оценка, на която е посветен анализът на проекта. за да се 
осигуряват по-благоприятни проекти в бъдеще. 
 
Проектите, които са насочени към повишаване на цялостното икономическо 
благосъстояние на нацията, трябва да бъдат с висок приритет. Те трябва да се избират 
само след задълбочен анализ на алтернативите в рамките на цялата икономика или в 
рамките на важни сектори от икономиката. Много алтернативни проекти с близки 
икономически резултати ще се конкурират за инвестиции. Ето защо само 
разработването на пълен отраслов анализ и план оправдават целите и стратегиите. В 
резултат направените инвестиции могат да са добре балансирани и смислени. 
 
При положение, че съществува обща стратегия на земеделието и за напояването или за 
който и да е друг сектор от икономиката, могат да се определят главните най-общи 
области за инвестиране и относителният им приоритет. Изследването на отраслите 
гарантира, че има баланс между алтернативните инвестиции в рамките на отрасъла и че 
се обръща внимание на връзките между растежа на отрасъла и растежа на икономиката. 
Това изследване привлича вниманието върху промените в институциите, които са 
необходими, ако отрасълът трябва да допринася с пълния си потенциал за 
икономическото развитие. Чрез този общ стратегически подход се определят 
специфичните проекти, за които е необходимо да се предприемат предварителни 
проучвания, които ще бъдат последвани от подробни проектни разработки, преди да се 
пристъпи към инвестирането. 
 
Тези въпроси са тясно свързани с жизнения цикъл на проекта. От съществено значение 
е управляващите постоянно да се обръщат към тези понятия при осъществяването на 
инвестиционните проекти. Такъв е случаят и с напоителният подотрасъл и земеделието, 
където управлението на проектите и оценяването им определят дали се реализират 
потенциални печалби за земеделския сектор, и оттук - за цялата икономика. 
 
При анализа на проектите съществува едно важно разграничение, което трябва да се 
прави между двете измерения на оценката. За всеки един проект трябва да се 
интересуваме от общата възвращаемост или производителност, от печалбата за цялото 
общество или от икономиката на използване на всички ресурси, които са определени за 
проекта, без оглед на това кой от обществото ги осигурява и кой получава облагите. 
Това е социалният или икономическият продукт на проекта и го определяме като 
прилагаме икономическият анализ. 
 
Обратно, отделните финансови субекти, които участват в даден проект (фермери, 
кооперации, предприемачи, обществени организации, банки и др.) се интересуват от 
възвращаемостта на капитала, който са вложили. Можем да разглеждаме това като 
финансов продукт за дяловото участие в проекта - той се определя чрез финансов 
анализ. 
 
Финансовият анализ може да се използва уместно за анализ на инвестициите в 
обществения сектор. Той може да служи  за оценка на възвръщаемостта на дяловия 
капитал или на целия капитал, използван в даден проект. В тези случаи целта на 
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анализа е да се определи финансовата жизнеспособност на проекта, а не да се определи 
възвръщаемостта на капитала, вложен от отоделни лица. 
 
Тези, които формират политиката, трябва да осмислят къде е най-добре да се насочат 
ограничените капиталови ресурси, за да се постигне максимален икономически растеж 
и да се определи кой от алтернативните проекти създава най-висока социална и 
икономическа изгода. Това важи и при двата случая, когато ресурсите се инвестират 
пряко от правителството или от физически лица (частни фирми) в икономиката. 
 
Техниките на икономическия анализ помагат да се определят тези проекти, които имат 
най-голям принос за общия икономически растеж. Проектът, който е с най-висока 
възвръщаемост на капитала, е и с най-висока оценка, тъй като има най-висока вътрешна 
норма на възвръщаемост. 
Присъщо на този подход е допускането, че капиталът е най-важното ограничение за 
ускоряване на икономическия растеж. Това, което се внушава все пак е, че капиталът е 
предпоставка за икономически растеж. Всички производствени фактори, съчетани в 
един проект, допринасят за новосъздаденото богатство и анализът на проекта не 
определя приносът на отделните фактори. 
 
Икономическият анализ на проектите не засяга разпределението на дохода и 
собствеността на капитала. Макар че анализът определя паричният поток от доходи, 
той не уточнява кой в дейстителност ги получава. Част от тези доходи се изразходва 
като данъци за обществени цели, различни от тези на проекта. Друга част обикновено 
се използва за изплащане на компенсации на собствениците на капитал за ползването 
на парите им. Трета част може да бъде основа за по-нататъшни разпределения на 
дохода, но икономическият анализ не споменава нищо за това разпределение. 
 
При финансовият анализ акцентът до голяма степен пада върху разпределението на 
дохода и собствеността на капитала. И двете форми на анализ ползват една и съща 
методология за изчисляване на паричните потоци, но елементите, които са включени в 
потоците на разходите и приходите при финансовия анализ означават, че резултатът ще 
бъде мярка за възвращаемостта на дяловия капитал, вложен от различните източници - 
обществени или частни. Извън обхвата на инвестиционната оценка е изследването на 
желанията на обществото след това да промени тази възвращаемост чрез данък върху 
дохода, специални условия за заеми, субсидиране на цените или други инструменти, 
които са на разположение на обществото. 
 
Финансовият анализ може да се приложи към разходите и приходите на различни 
обществени органи, които участват в даден проект. Например, една банка ще бъде 
губеща, ако не може да си върне средствата, които е предоставила на фермерите. 
Когато се подготвя финансовият анализ на банката, възстановяването на капитала ще 
бъде от първостепенно значение. След това изчисленията ще се свържат с анализа на 
индувидуалните сметки на фермерите, поставяйки въпроси, като: Ще може ли 
фермерът да инвестира заетите пари с достатъчна печалба в нов проект или дейност, за 
да може да изплати дълга? и Дали постъпленията от проекта му ще дойдат в подходящ 
момент, за да може да се изпълни схемата за изплащане? 
 
Финансовият анализ може да разкрие, че финансовите постъпления от даден проект не 
покриват разходите, така че капиталът не се възстановява и предложеният проект се 
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обявява за неефективен. Въпреки това, възможно е инвестицията да се направи, защото 
икономическият анализ е определил обща полза за обществото, което е благоприятно. 
 
Такъв е случаят с фирма "Напоителни системи" в България. Фирмата може да 
разработи проект, при който увеличението на земеделското производство е достатъчно, 
за да се направи системата за напояване икономически привлекателна от гледна точка 
на обществото. Същевременно може да се вземе политическо решение за по-ниска цена 
на водата, което ще пречи на фирмата да възстанови разходите си. В този случай е 
необходима държавна субсидия. Финансовият анализ позволява да се изчисли каква е 
ценността на това "прехвърлено плащане" и как то ще повлияе върху финансовата 
възвращаемост, която получателят на вода (водните сдружения) ще реализира върху 
собственото си капиталовложение. 
Финансовият анализ е важен и при разглеждане на структурата на стимулите, свързани 
с предлаганата инвестиция в проекта. Един проект, който е печеливш от икономическа 
гледна точка (за обществото) ще бъде безполезен, ако индивидуалните производители 
не могат да получат финансови приходи, по-големи от разходите за участието си. Оттук 
следва, че съществуват ситуации, когато финансовите възнаграждения за 
производителите са необходимо условие за икономическото благосъстояние на 
обществото. 
 
Финансовият анализ може да разкрие и моментът на постъпленията. Например, ако се 
инвестират обществени средства в проект, който трябва да донесе полза за обществото 
след 20 години, проектът ще бъде икономически жизнеспособен. Все пак, при липсата 
на финансови постъпления за участниците през първите 5 години, проектът ще 
пропадне, ако не се осигури външна помощ. Чрез финансовия анализ се уточнява 
именно това изискване. 
 
Съществуват три много важни разграничения между икономическия и финансов 
анализ, които трябва да се имат предвид при реалната оценка на всеки един проект или 
инвестиция: 

• При финансовия анализ винаги се използват пазарни цени, включващи 
данъци и субсидии. При икономическия анализ някои цени могат да се 
променят, за да отразят по-добре обществени или икономически ценности. 
Променените цени често се определят като "цени в сянка". 

• При икономическия анализ данъците и субсидиите се смятат като 
"прехвърлени плащания". Новото богатство, което се създава от проекта, 
включва всички данъци върху продажбите, които купувачите са склонни да 
платят, когато купуват продукцията. Данъците са част от общата "полза" от 
целия проект, която се прехвърля на обществото като цяло и се изразходва 
както то намери за добре. Данъците не се разглеждат като разход. Обратно, 
субсидията е "разход" за обществото, тъй като тя е изразходване на ресурси, 
които икономиката определя, за да функционира проекта. При финансовия 
анализ такива промени са ненужни, данъците се разглеждат просто като 
разход, а субсидиите като приход. 

• При икономическия анализ лихвите върху капитала не се отделят и изваждат 
от брутните постъпления, тъй като те са част от общия капитал, достъпен на 
обществото като цяло и тъкмо този общ капитал, достъпен на обществото 
като цяло (включително лихвата) икономическият анализ оценява при 
приетия дисконтов процент. При финансовия анализ лихвата, която се плаща 
на външни източници на пари, се разглежда като разход и изплащането на 
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заетите пари от тези външни източници се изважда при изчисляването на 
нетния паричен поток. Лихвите за вътрешни източници на капитал (от 
лицата или агробизнеса, за които се прави инвестиционната оценка) не се 
разглеждат като разход, защото са част от общата възвращаемост на 
капитала, вложен от заинтересованото лице или инвеститор и следователно, 
част от финаносвото постъпление, което те могат да получат. 

 
Методът за сравняване на разходите и приходите е един и същ, независимо дали се 
търси икономически или финансов резултат. Различно е само какво се определя като 
"разход" и какво е "приход". При провеждането на инвестиционна оценка е важно да се 
знае кой анализ е подходящ за различните обстоятелства и че изводите ще бъдат много 
чувствителни към формата на анализа. 

 
 
2. Финансов анализ на проектите 
 
Финасовият анализ отразява гледната точка и интересите на земеделския стопанин. 
Той служи да се отрази влиянието на проекта върху доходите на земеделските стопани. 
 
Стойността на земеделските продукти и ресурсите за нуждите на финансовия анализ се 
изчислява посредством финансовите цени.  
 
Посредством финансовия анализ на инвестиционните проекти се цели: 

 
а) да се оцени финансовия ефект от проекта за стопанските единици, 
които той обслужва; 
б) да се оцени доколко ефективно се използват ресурсите; 
в) дава се отговор на въпроса, доколко проектът е атрактивен за 
земеделските стопани, т.е. как се отразява върху доходите им и дали те са 
достатъчни за да се обслужат евентуалните кредити; 
г) във финансовия анализ сърцевината е финансовият план, който 
съдържа прогноза за финансовото състояние и източниците на 
инвестиции на индивидуалните участници на проекта като цяло. 

 
 
 2.1.  Избор на цени за финансовия анализ 
 
Финансовите цени на земеделските продукти са пазарните цени за съответния 
продукт. Пазарната цена на стоката или услугата е сумата без данък върху добавената 
стойност, която би била платена за идентична стока или услуга по доставка при същите 
условия, между лица, които не са свързани*. Необходимо е да се получи надеждна 
информация за цените на производсвените продукти към най-близкото място на 
продажба, независимо дали се продават директно на полето или на пазара. Информация 
за пазарните цени на земеделските продукти може да се получи от борсите, от 
системата за агропазарна информация към Института по икономика на селското 
стопанство, от лицензираните търговци и от земеделските стопани. 
 
 

                                                           
*   
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Когато цените на земеделските продукти се контролират от правителството, това се 
отразява в цените, като субсидиите**  се добавят с положителен знак. Освен това е 
нужно да се оцени дали контролирането на цените ще продължава и докога. За 
земеделските продукти, предмет на международната търговия трябва да се разгледат 
промените и тенденциите в движението на цените на международните пазари. 
 
Препоръчително е да се използват постоянни цени за целия финансов анализ след 
определена дата (например януари 1999 г.). По този начин се избягва необходимостта 
от прогнозиране на инфлацията. Ако цените на вложенията и продукцията нарастват с 
еднакви темпове, относителният размер на приходите и разходите не се влияе от 
инфлацията. При много висока и несигурна инфлация е полезно цените на вносните и 
износни стоки да имат доларов еквивалент. 
 
Ресурсите при тяхното придобиване се оценяват по историческата им цена*** . Тя е цена 
на придобиване, себестойност или справедлива цена. Активите, придобити по 
нотариален ред се остойностяват по цената, посочена в нотариалния акт. Цената на 
придобиването включва покупната цена и разходите за привеждане на актива в 
подходящ за ползването му вид. 
 
Себестойността включва основните производствени разходи. По себестойност се 
оценяват нестоковите ресурси. 
 
Справедливата цена е сумата, за която един актив може да бъде заменен при пряка 
сделка между информирани и желаещи осъществяване на сделката купувач и продавач. 
Тя е продажна цена, борсова цена или пазарна цена. 
 
Земята се оценява по справедливата й цена - най-правилно е като такава да служи 
пазарната й цена за определен агроикономически район. 
 
Информацията за цените на потребяваните ресурси в проекта (машини, съоръжения, 
торове, животни, препарати и др.) може да се получи от фирмите-доставчици. 
 
Цените на вносните стоки може да се влияят от обменния курс на съответната валута, 
този фактор трябва да се отразява. Заплащането на труда за наети работници или 
собственици се базира на достигнатото средно заплащане на труда за съответната 
категория труд и видът дейност или отрасъл. 
 
Когато се ползват механизирани услуги, разходите за тях се изчисляват по средните 
цени за услугите, определени от фирмите, даващи машини под наем или извършващи 
механизирани услуги. 
 
 
 2.2.  Съставяне на финансов план на проекта 
 
Финансовият план на проекта представлява предложение за набиране на необходимия 
капитал по източници на финансиране. Той е база за преценка на компетентността на 
управлението на финансите. Посредством финансовият план се прави координация 
между финансовата ангажираност на различните участници в проекта. Тя засяга 
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съответствието между инвестиционните възможности и текущите разходи на 
земеделските стопани, готовността на кредитните институти за предоставяне на 
кредити за проекта и разположението на разходите във времето и предоставянето на 
средства за тяхното покриване. 
 
Съставянето на реален, ясен и изпълним финансов план за инвестиционния проект 
може да се постигне само при тясно сътрудничество със земеделските стопани, които 
той обслужва. Това означава, че съставителите за всеки конкретен обект се ръководят 
от възможностите и изискванията на земеделските стопани, а така също и на 
националната икономика и рационалното използване на ресурсите. 
 
Всеки проект се нуждае от цялостен, последователен, почиващ на факти и реалистични 
предположения, финансов план. За да се реализира този всеобхватен замисъл и да влезе 
в действие, е необходима система от грижливо планирани и правилно разположени във 
времето решения и мероприятия. Като такива ще отбележим: времето за изграждане на 
селскостопанските обекти, за закупуване на ново оборудване, вземането на кредити, 
реализирането на земеделската продукция, назначаването и обучението на обслужващ 
персонал и особено на ръководен такъв и т.н. Посредством финансовият план се 
управлява ценният ресурс време. 
 
Финансовият план на проекта има следната структура, обхват и последователност:  
 
В един финансов план не е задължително да фигурират всички редове, например може 
да липсва краткосрочния кредит и потребената в земеделските стопанства продукция 
или пък увеличението на ДМА и т.н. 
 
 
Ред 11-ти от финансовия план представлява нетният паричен поток. 
 
Амортизациите се добавят към печалбата преди финансирането, тъй като те са 
натрупани парични средства, които служат за финансиране на проекта. 
 
Размерът на текущите разходи по години отразява хода на изразходването им и 
степента на използване на ресурсите. Текущите разходи може да фигурират и когато не 
се формират приходи. 
 
Кредитите се вземат обикновено в първата година от икономическия живот на проекта, 
а обслужването им започва от следващата година. Времето (продължителността) на 
обслужването на дългосрочните кредити се определя така, че да не превишава срока за 
еднократно откупуване на инвестициите, изчислен като отношение на печалбата преди 
финансирането към капиталните вложения. 
 
В по-големите проекти дългосрочни кредити се ползват периодично поради 
необходимост от частично обновяване на активите. 
 
Краткосрочният кредит се обслужва в края на съответната година от ползването му, 
след като са начислени годишните лихви. 
 
За да може правилно да се оцени възможността за обслужването на всички взети 
кредити, се съставя ред за общото им обслужване. От важно значение е да се предвиди 
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настъпването на падежите по плащанията за инвестиционните кредити, както и на 
регулярните вноски по лихвите на кредитите. При това колкото по-дългосрочно се 
планира и контролира движението на паричния поток, толкова повече е осигурено 
плащането на задълженията. 
 
Печалбата преди финансирането, намалена с разходите по обслужването на дълга, 
представлява печалбата след финансирането, която остава за разположение на 
земеделските стопани. 
 
Естествено е един проект  в първите години да е губещ, тъй като тогава се правят най-
високите разходи, а приходи може изобщо да не се формират или пък да не се постигне 
максималният им размер. Този период най-често е период за усвояване на проектите. 
 
Посредством съставянето на финансовия план се построяват паричните потоци на 
приходите, разходите и печалбата. Получените динамични редове не могат да се 
използват пряко за нуждите на финансовия анализ, защото в тях не е отчетена 
времевата стойност на парите. Следователно е необходим механизъм за 
трансформиране на бъдещите стойности в сегашни. Това трансформиране е един от 
основните моменти на финансовия анализ. То се постига посредством дисконтирането 
на паричните потоци. 

 
 

 2.3.  Определяне  на  коефициента  на  дисконтиране 
 
Дисконтирането е механизмът на трансформиране на бъдещи парични стойности в 
сегашни, а коефициентът, с който избираме да осъществим дисконтирането, се нарича 
дисконтираща норма. Правилното определяне на дисконтиращата норма е основен 
момент на финансовия анализ. 
 
Дисконтиращата норма зависи от три основни фактора на икономическата конюнктура: 

• от лихвените проценти на банките; 
• от равнището на инфлация (средносрочният и очакваният темп според 

прогнозите); 
• от стойността на капитала (разглеждана опростено като средна 

възвращаемост на вложения капитал за определения отрасъл, в случая - 
селско стопанство. 

 
При стабилна икономическа конюнктура обикновено се приема дисконтиращият 
фактор да е равен на лихвения процент за съответния период, например ако средният 
лихвен процент за страната за 5-7-годишните кредити е 14-16 %, съответно се избира 
дисконтираща норма от същия порядък. 
 
В случай, че темповете на инфлация са по-високи (20-22 % или повече), като база се 
взема този обезценяващ бъдещите пари темп на инфлация (20 %). Когато нормата на 
инфлация е много висока е безсмислено да се оценява ефективността на проектите, 
защото тя се изкривява като цяло, а освен това инвестиционната активност драстично 
намалява. Високите лихвени проценти и равнище на инфлация правят 
неконкурентноспособен и факторът възвращаемост на капитала. При нормална 
конюнктура възвръщаемостта на капитала е малко по-висока от съответните лихвени 
проценти. 
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Когато трите фактора на икономическата конюнктура силно се различават, така както 
сочат данните за 1998 г. (лихвен процент 16-17 %, инфлация 1 %, стойност на капитала 
- 10 %), за нормално се приема дисконтиращата норма да бъде най-близо до най-
високото от значенията, т.е. 17 %. 

 
След като са известни двете изходни величини на нетния паричен поток и размерът на 
дисконтиращата норма, лесно могат да се приведат към настоящия момент бъдещите 
значения на нетния паричен поток (чистите приходи). Така получените в различни 
бъдещи периоди (години) приходи стават сравними и събираеми величини. 
 
Дисконтираният паричен поток е сумата от произведенията от значенията на нетния 
паричен поток и съответния дисконтиращ множител - дисконтов фактор. Той служи за 
изходно начало при определянето на икономическата ефективност на инвестиционния 
проект, като се отчита фактора "време". 

 
 

3.   Икономически  анализ  на  инвестиционните  проекти 
 

Икономическият анализ на инвестиционните проекти служи за оценяване на 
способността им да създават национален доход. Така се усъвършенства взетото 
решение за инвестиране. Икономическите корекции може да доведат до значителни 
различия в икономическата привлекателност на предлагания проект, други ще са от 
второстепенно значение, но всички заедно са подчинени на една задача - да отразят 
икономическата реалност. 
 
След приключване на финансовия анализ по-голямата част от основните данни, както и 
рамката на икономическия  анализ са налице.  
 
Икономическият анализ при формулиране на проекта е една оценка на проекта, с оглед 
неговият принос към основните цели на политиката за икономическо развитие за 
страната като цяло. Това е и разликата от финановият анализ, който оценява проектът 
от гледна точка на различните заинтересовани страни, вземащи участие в 
реализирането на проекта. 
 
Основните цели на политиката за национално икономическо развитие, формулирани 
обикновено от правителствата на  повечето страни, са : 

• устойчиво икономическо развитие чрез ефективно използване на 
ограничените национални ресурси; 

• равномерен и стабилен прогрес към, или поддържане на задоволителен 
баланс на валутната сметка на страната; 

• справедливо разпределение на доходите между гражданите на страната; и 
• балансиран държавен бюджет. 

 
Освен това трябва да се проучи възможното влияние на проекта върху много други 
икономически цели: създаване на нови работни места, както за квалифициран, така и за 
неквалифициран труд; достигане ниво на разчитане на собствените ресурси в подобни 
дейности, както на национално, така и на местно равнище и др. Когато е необходимо 
тези въпроси също трябва да се проучат и техният анализ да се включи в представянето 
на очакваните икономически резултати от проекта. 
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Изходна точка на икономическия анализ са финансовите цени, използвани при 
финансовия анализ, които се коригират по такъв начин, че да отразят стойността на 
вложените ресурси и получената продукция от проекта за обществото като цяло. След 
като са определени финансовите приходи и разходи и са включени в разчета на 
проекта, те се коригират с икономическите цени, при което се прави оценката на 
проекта за страната като цяло. За нуждите на икономическия анализ пазарните цени на 
стоките и услугите се променят така, че да отразят цената на пропуснатата възможност 
(това е цената на стоката и услугата при следващото най-ефективно алтернативно 
използване) за обществото. Новоприетата стойност е “сенчеста” цена. “Сенчестата”  
цена служи да отрази целите за разпределение на доходите и спестяванията на 
обществото. В този смисъл икономическият анализ на проекта надхвърля финансовите 
разчети, които отразяват интересите на инвеститора. “Сенчестата” цена повишава 
стойността на търговските стоки, за да се вземе предвид валутната премия, която се 
появява поради деформация в търговската политика. 
 
Използването на нетърговските продукти, отразени във валутата на страната, се 
установява като цените им се коригират с фактора на превръщането (конверсионен 
фактор). Факторът на превръщането намалява стойността на нетърговските стоки в 
сравнение с търговските, за да се вземе предвид валутната премия. 
 
С корекцията на финансовите цени, за да се отразят икономическите стойности, се цели 
да се вземат предвид: 

а) измененията в цената поради преките трансферни плащания; 
б) измененията поради ценовите деформации на търговските стоки  и 
в) измененията на цените на стоките, с които не се търгува. 
 

С икономическия анализ проектът се оценява на по-високо ниво, от гледна точка на 
държавното планиране, общите икономически интереси и печалбите за нацията, в 
зависимост от: външната търговия; задоволяването на страната с храни; заетостта на 
работната сила; данъците и спестяванията; суровините за индустрията; влиянието 
върху брутния вътрешен продукт. 
 
За нуждите на икономическия анализ установените с финансовия анализ приходи и 
разходи по проекта се преизчисляват, като използваните финансови (пазарни) цени се 
заместват с икономическите им стойности, като внимателно се прецени за кои 
продукти (стоки) се отнасят или за каква част от тях. Така например, пшеницата се 
изнася около 30 % годишно, което означава, че  30 % от произведената пшеница ще се 
остойности по цена ФОВ, половината от препаратите за растителна защита ще се 
остойностят по цена CIF и т.н. 
 
Съществуват два основни подхода за икономически анализ при формулиране на 
проект: 

• методът на “цена в сянка” и 
• методът на “ефектите”. 

 
 
Тези методи могат да доведат понякога до различни резултати при един и същ набор от 
данни, но и двата се стремят да отговорят на едни и същи основни въпроси и са еднакво 
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валидни. Кой от методите да бъде избран, зависи основно от предпочитанията на 
инвеститора и на разработващия инвестиционния проект. 
 
Въпреки различията в подхода за очертаване на икономическата структура на проекта, 
методите на "цената в сянка" и "ефектите" се базират на един и същ фундаментален 
принцип на икономичесикя анализ, а именно - сравнение на дефинираните "с проект" и 
"без проект" ситуации за определяне въздействието на проекта, разбиване на 
стойностите на техните вътрешни и вносни компоненти и отделяне на трансферните 
плащания. И при двата метода може да се прилага един и същ критерий за доходност 
(напр. вътрешната норма на възвращаемост). 
 
Сравнявайки резултатите от използването на двата метода при анализа на проекта няма 
голяма разлика (предимство или недостатък) в единия или другия метод. И двата са 
еднакво поддатливи на модификация на аналитичните стъпки и използваните данни, 
необходими за създаване на бързо изчислими показатели за икономическа жизненост 
на алтернативните видове на проекта, излагани в първоначална форма във фазата на 
предварителните проучвания. И двата метода са еднакво зависещи от данните и 
времето за извършване на изчисленията във фазата на пълния анализ. 
 
Заключението, което може да се направи е, че какъв метод да се избере при 
анализирането на един проект, ще зависи главно от предпочитанията (ако има), 
изразени от финансиращата страна и от наклонностите на самия екип, поел 
разработването на проекта. 
 
Методът на “Цената в сянка” , наричан още и метод на “балансовата цена”, се 
използва широко от голям брой многостранно действащи институции за развитие 
(включително Центърът за инвестиции на ФАО) и от няколко двустранно действащи 
финансови агенции (USAID, ODA). Принципът е да се определят разходите и ползите 
от проекта, с оглед тяхната ценност за обществото като цяло. Това налага три важни 
модификации на подхода, проследен във финансовия анализ:  
 

а) приписване на стойност при използването на ресурсите, които макар и 
нямащи пазарни цени, все пак имат истинска производствена стойност, такъв е 
трудът, който фермерите полагат за работа в собствените си ферми или 
пасищата които използват; 
 
б) цените на онези стоки и услуги, представляващи средства и постижения на 
проекта, съгласуване и коригиране, когато е необходимо и се счита, че те не 
отразяват правилно икономическите отговори на въпросите, които засягат; 
 
в) изключване от анализа на всички “трансферни плащания”, т.е. плащания, за 
които в замяна не са получени стоки или услуги. 

 
Процесът на “ценообразуване в сянка” всъщност е ценообразуване за средствата и 
продуктите на проекта, които обикновено нямат пазарна цена, свързана с тях и 
изчисления на алтернативни цени за тези, които имат1. 
 

                                                           
1 В икономическите анализи пазарните цени на стоките или услугите често се наричат 
“финансови”  
  цени, а техните коригирани (т.е. “сенчести”) цени - “икономически” цени. 
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При определяне на ползите и разходите на проекта за икономиката като цяло, 
трансферните плащания трябва да се изключат, защото не представляват използване на 
реални ресурси. Те просто пренасят претенции към реалните ресурси от един участник 
в проекта  на друг и не оказват влияние върху националния доход.  
 
Примери за трансферни плащания са такси, задължения, субсидии, услуги по заеми и 
дългове, такси за социална осигуровка. Дори след като се премахне всеки елемент на 
трансферните плащания от пазарните цени, те все още могат да представляват 
“изкривена” картина на икономическите стойности поради изкуствения контрол или 
несъвършенства на пазара, които препятстват свободното плащане на силите на 
търсене и предлагане, т.е. ограничена конкуренция, причинена от търговски лицензи, 
таван на цените, фиксирани квоти за внос и износ, официални обменни курсове, които 
надценяват местната валута и т.н. Поради тази причина може да се наложат 
допълнителни корекции. 
 
Средствата и продуктите които се използват като средства от други участници в 
проекта  за междинна консумация, се остойностяват съобразно възможностната си 
цена. Възможностната цена е предвиждана полза от използването на оскъден ресурс за 
проекта вместо за следващата най-добра алтернатива. Някои продукти се оценяват по 
потребителската им стойност, определяна чрез критерия - желанието на потребителят 
да плаща, докато обикновената практика е да се оценяват по това, какво биха стрували 
в друг случай - да се внасят или какво би спечелила страната от техния износ. 
Теоритичните цени в сянка, като резултат от подобни изчисления по този начин са 
“ефективни цени”, понеже отразяват реалната стойност на ресурса или задоволяване на 
потребителя2. 
 
Изчисляването на цената “в сянка” е твърде специфична задача и тук не е подходящо да 
излагаме детайлно използваните методи. Ще дадем само опростено обобщение на 
основните принципи, за да илюстрираме корекцията на финансовите цени, за да се 
отразят икономическите стойности, с цел да се отчитат: 

а)  измененията в цената поради преките трансферни плащания; 
б)  измененията поради ценовите деформации на стоките; 
в)  измененията на цените на ресурсите, с които не се търгува. 
 
 

3.1. Отразяване на влиянието на валутните премии върху  
       цените 

 
Необходимостта да се оценява валутната премия се поражда от факта, че в много 
страни в резултат на националната външноикономическа политика, която включва 
митническите тарифи върху внасяните стоки и субсидиите за износните, се плаща 
премия за стоките, с които се търгува. Тази премия не се отразява адекватно, когато 
цените на премираните стоки се превръщат в еквивалент на валутата на съответната 
страна с помощта на официалния валутен курс*. 
 

                                                           
2 В накои анализи на проекти, ефективните цени претърпяват допълнителни промени, като в 
резултат     се получават “социални цени”, които отразяват разпределението на доходите 
между богатите и    бедните групи в обществото и между потреблението и спестяването като 
цяло. Такива промени тук    не се резглеждат. 
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Валутната премия отразява допълнителната сума, с която се търгува и която 
потребителите на дадена стока или група от стоки, са готови да платят. 
 
Ако в анализа на един проект продуктите и ресурсите се остойностят, като цената им на 
границата се умножи по официалния валутен курс, без да се внасят корекции за 
отразяване на валутната премия, внасяните стоки ще бъдат евтини, а стоките местно 
производство - твърде скъпи. Това ще стимулира инвестирането в проекти, които 
използват вносни ресурси. 
 
Има два начина валутната премия да се включи в икономическия анализ. Първият е 
като се умножи официалният валутен курс по валутната премия, при което се получава 
“сенчест” валутен курс, а вторият - като се намалят цените във валутата на страната за 
стоките, които не се изнасят. Този начин е известен и като подход на “фактора на 
превръщане”. Факторът на превръщане може да се определи като се раздели 
официалният валутен курс на “сенчестия” валутен курс. Тогава пазарните или 
“сенчести” цени се умножават по фактора на превръщане, при което се намаляват до 
подходяща икономическа стойност. 
 
Математически тази зависимост се изразява със следния начин: 
 

  ( )OER FX SER1+ =       
 (1) 

 

  ( )
1

1+
=

FX
SCF      

 (2) 
 

  SER
OER

SCF
=        

 (3) 
 

  SCF
OER

SER
=        

 (4) 
 
 където:  OER  е официалният валутен курс; 
                    FX      - валутната премия; 
                    SER   -  "сенчестият" валутен курс; 
                    SCF   -  стандартният фактор на превръщяне. 

 
 
В условията на валутен съвет у нас се прилага фиксиран от БНБ валутен курс и не се 
изплащат премии, при което се не се формира "сенчест" валутен курс. 
 
 
 
 
 
 

3.2.  Изменения  поради  ценови  деформации  за стоките, с  които   
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                се  търгува  на  външните  пазари 
 

За експортните стоки важи правилото: цената f.o.b.* да е по-голяма от разхода за 
производството им в страната. За вносните стоки важи правилото, че разходът за 
производството им вътре в страната е по-голям от цената c.i.f. Цената на границата се 
коригира, за да се вземат предвид транспортните разходи и разходите по маркетинга в 
страната от мястото на износа или вноса до мястото, където се прилага проектът. 
 
Когато с проекта се произвежда стока, която замества вносни стоки (ориз, плодове, 
зеленчуци и др.), т.е. “заместител на вносна стока” ** , стойността за обществото е 
чуждата валута, която ще бъде спестена, когато се използва произведен в страната 
продукт, остойностен по цена на границата, т.е. по цена c.i.f. 
 
За нуждите на икономическия анализ при ХМО по цени  c.i.f. следва да се отчитат и 
вносните продукти, които потребяват земеделските стопани - торове, препарати за 
растителна защита, горива и пр. 
 
Ако проектът предлага да се използват стоки, които могат да се изнасят, но са 
отклонени от износа, тогава цената на пропуснатата възможност за тези стоки за 
обществото е чуждата валута, загубена от тях, като те се остойностяват по фобната 
цена f.o.b. 
 
Целта на измененията в деформациите на цените на стоките, с които се търгува на 
външните пазари, е импортните стоки да останат по-скъпи в икономическия анализ, а 
за експортните стоки - обратното. 
 
Деформацията на цените на нетърговските стоки (тези, които не са предмет на покупко-
продажба) се коригира като се прилага зависимостта: 

 
цена c.i.f. > разходът за производство > цена f.o.b. в  страната , 
 

което означава, че стоките не са предмет на търговия, поради намесата на държавата 
чрез импортни забрани, квоти и др. подобни ограничения. 

 
 

3.3.  Изменения  на  цените  на  ресурси, с  които  не  се  търгува 
 

Често възниква въпросът как един проект ще въздейства върху търговската политика и 
нужни ли са промени в нея? Например, когато с квота е ограничено използването на 
вносни изкуствени торове и се използват местни, по-скъпи такива, съществено се 
намалява приносът на проекта в националния доход. Вторият случай е когато е 
наложена квота върху продукти, конкуриращи произвежданите в момента, при което 
приносът на проекта в националния доход е висок, макар производствената цена на 
единица продукция от проекта да е по-висока от цената на конкурентните вносни 
продукти (оранжерийни зеленчуци). 
 
Примерно, когато вътрешната цена за един важен за изпълнението на проекта ресурс е 
по-висока от световната пазарна цена поради забранително мито или наложена квота, 
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потенциалният принос на инвестициите в националния доход ще бъде намален от 
митото или квотата. 
 
Като се основаваме на търговската политика, данъчното законодателство и 
механизмите за формиране цените на вносно-износните стоки предлагаме следния 
подход при определянето на финансовите (от гледна точка на аграрното стопанство) и 
икономическите (отразяващи общонационалния интерес) цени: 
 
 І. Цени на вносните стоки (семена, препарати, торове, горива,  
  животни за разплод и пр.) 

1. Цена CIF франко границата на страната купувач - икономическа цена 
2. Митни сборове (мита) 
3. Акцизи 
4. ДДС 
5. Застраховки, навло и др. 
6. Разтоварване и складиране 
7. Преработка 
8. Вътрешен транспорт 
9. Финансова цена. 

 
Елементите от 2 до 8, които се включват в цената на вносните стоки се заплащат от 

потребителите (земеделските стопани) и за тях се явяват разход, но от гледна точка 
на обществото те са приход, защото са източници на постъпления в бюджета. Ето 
защо, когато се оценяват националните интереси, икономическата цена на 
вносните стоки се равнява на цената CIF. 

 
 ІІ. Цени на стоките за износ от земеделски произход (зърнени,  
  технически култури, зеленчуци, плодове, етерично-маслени и пр.  
  в непреработено състояние) 
  1.   Пазарна цена на стоката (на едро) - финансова цена 
  2.   Обработка 
  3.   Вътрешен транспорт 
  4.   Разтоварване и складиране 
  5.   Застраховка, навло и др. 
  6.   ДДС 
  7.  Митни сборове (мита) 
  8.   Експортни такси 
  9.   Цена FOB 
 
 
Земеделските стопани реализират произведените от тях продукти по пазарните им цени 

в страната, които за тях са финансови цени. След навлизането на тези стоки в 
сферата на пазара те подлежат на допълнителна обработка, вътрешен транспорт, 
застраховки, начислява им се ДДС и в съответствие с търговската политика - мито. 
По този начин се формира цената на износните стоки франко границата - F.O.B., 
която е икономическата цена, защото елементите от 2 до 8 са приход за бюджета, а 
не за производителя. Когато се прави икономически анализ на проектите, 
изнасяната земеделска продукция следва да се оценява по цени F.O.B. 

 
Ясно е, че с корекциите, внесени с икономическия анализ се променят стойностите на 

приходите, разходите и печалбата от един проект. Тази промяна може да бъде както 
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положителна, така и отрицателна, в зависимост от икономическата и търговска 
политика на страната. Ето защо един проект може да бъде много привлекателен за 
земеделските стопани и по-малко привлекателен за обществото, както и обратно. 

 
В зависимост от поставена цел (цели) на един селскостопански проект, неговата оценка 

ще се основава на финансовия или на икономическия му анализ. 
 
На този етап ние не разполагаме с данни за обменния курс "в сянка", тъй като курсът на 

лева е фиксиран от Валутния съвет. Поради това в икономическия анализ се 
ограничаваме да работим с цени CIF за вносните стоки и цени FOB за експортните. 
По този начин задоволително се отразява търговската политика, данъчното 
законодателство и механизмите на формиране на цените на вносно-износните 
стоки. 

 
Изложените тук методически постановки за финансовия и икономическия анализ на 

инвестиционните проекти е неразделна част от пазарната инвестиционна теория. 
Тяхното значение особено високо се цени от международните агенции за развитие 
(ФАО, Световната банка и др.), работещи предимно с икономически анализи, което 
е сериозен аргумент за използването им за оценка на инвестиционните проекти. 
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