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Резюме: Съвременните индустриални предприятия осъществя-

ват изключително сложни икономически взаимоотношения със сво-

ите контрагенти. Несигурните и динамичните отношения и взаимо-

връзки, от една страна, и многоаспектните фирмени мисия и цели – 

от друга страна, несъмнено пораждат проявлението на контра-

гентния риск. Това е риск, който може да окаже съществено влияние 

върху състоянието и резултатите от дейността на индустриални-

те структури, тяхната конкурентоспособност и пазарна ефектив-

ност. Ето защо способността им да разработят и приложат адек-

ватен и надежден процес на управление на контрагентния риск се 

превръща в жизненоважен за нормалното им функциониране и разви-

тие фактор. Целта на настоящия доклад е да се откроят някои от 

специфичните особености на контрагентния риск и да се обосноват 

възможностите за неговото управление, вследствие на което да се 

ограничат и намалят неблагоприятните последици и рисковата изло-

женост на индустриалните предприятия. 

 

Ключови думи: контрагентен риск, индустриални предприятия, 
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1. Въведение 

Нормалното функциониране и бъдещото развитие на индустри-

алното предприятие в голяма степен се предопределя от действията и 

реакциите на неговите контрагенти. Те са важна предпоставка и имат 

съществена роля за своевременното осъществяване и успешното ре-

ализиране както на производствената, така и на пласментната му дей-

ност. Всяко нарушаване на договорните условия от страна на контра-

гентите и промяна в тяхното поведение поражда възникването на рис-

кови ситуации или обстоятелства, някои от които в една или друга 

степен оказват силно влияние върху пазарните позиции, фирмената 

репутация и публичния имидж, конкурентоспособността на продукто-

вото портфолио и на предприятието като цяло, неговите парични по-

тоци и финансови резултати. 



340         ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ 

Това налага създаването и поддържането на ясна визия за управ-

ление на контрагентния риск, което ще даде възможност на предприя-

тието точно да разкрие причините, довели до неговата поява и правил-

но да определи рисковия профил, извърши научнообосновани анализи 

и изготви реална и обективна оценка, на базата на които да разработи 

и приложи конкретни механизми за превенция и ефективно противо-

действие. В тази връзка целта на настоящия доклад е да се откроят ня-

кои от специфичните особености на контрагентния риск и да се обос-

новат възможностите за неговото управление, вследствие на което да 

се ограничат и намалят неблагоприятните последици и рисковата из-

ложеност на индустриалното предприятие. 

 

 

2. Корпоративният риск и неговото управление в индуст-

риалното предприятие 

Съвременното индустриално предприятие в хода на организира-

нето и осъществяването на стопанската си дейност изгражда преки 

връзки с определени контрагенти и на тази база встъпва в договорни 

отношения с тях. Установяването и поддържането на сложни взаимо-

отношения и силната зависимост на производителността и ефективно-

стта на бизнес процесите в предприятието от техните действия създа-

ват множество предпоставки и условия за настъпването на контра-

гентния риск. Реално това е специфичен риск за индустриалното 

предприятие, който произтича от неизпълнение на задълженията на 

контрагентите по договора, вследствие на което се повишава степента 

на неговата рискова изложеност. Той характеризира вероятността за 

нереализиране на планираните цели и приоритети на предприятието, в 

резултат от неспазването на договорните условия от страна на фирме-

ните контрагенти, което на практика може да доведе до увеличаване 

на загубите или пропуснатите ползи. Контрагентният риск, като еле-

мент на агрегатния (общия) риск на предприятието, притежава редица 

особености, по-важните от които са [1, 2, 3]: 

 икономически характер (икономическа природа) – контраген-

тният риск е сложна икономическа категория, пряко свързана с реали-

зирането (осъществяването) на определени дейности, функции и про-

цеси, влияещи върху нормалното функциониране и бъдещото разви-

тие на индустриалното предприятие; 

 обективно явление – той може да възникне независимо от це-

ленасочените действия на предприятието, вследствие на промяна в по-

ведението на контрагентите по договора;  
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 вероятностно (стохастично) явление – той е резултат от вза-

имодействието и взаимоотношението на различни контрагенти, пора-

ди което е невъзможно неговото точно предвиждане и установяване 

регулярността на настъпване; 

 сложно явление – това е риск с различна честота на проявле-

ние и размер на последиците, което на практика затруднява възможно-

стта за предварително определяне на щетите (загубите) или приходите 

(печалбата); 

 променливо явление – контрагентният риск се променя във 

времето (в зависимост от продължителността на договора), както и 

под влиянието на множество обективни и субективни фактори, които 

са в постоянна динамика; 

 субективен характер – той е резултат от човешки действия и 

зависи в голяма степен от знанията, уменията, компетенциите на стра-

ните по договора. 

Доброто познаване на специфичните особености на контрагент-

ния риск ще спомогне за разработването и прилагането на адекватен и 

обоснован модел на управление, което ще осигури възможност на 

предприятието за своевременна реакция при настъпването на неблаго-

приятни рискови ситуации и използването на адекватни инструменти 

за противодействие срещу тях.  

Трябва да се има предвид, че управлението на контрагентния 

риск е сложен и многофункционален процес, включващ изпълнението 

на определени целенасочени дейности и функции (вж. фиг. 1), осигу-

ряващи неговото прогнозиране, идентифициране, анализиране, оценя-

ване, контролиране и ограничаване [4]. Чрез него се цели своевремен-

ното откриване на обстоятелствата и причините за възникването на 

риска и правилното определяне на рисковия профил, извършване на 

задълбочени и многостранни анализи и изготвяне на реална и обек-

тивна оценка, на базата на които да се разработят и въвеждат конкрет-

ни механизми за превенция и ефективно противодействие и огранича-

ване на негативните последици (загуби) и поддържането им в относи-

телно ниски нива и степен на опасност. Реално, независимо от утвър-

дените модели (класически, интегрален, холистичен, тотален) на упра-

вление на риска всяко индустриално предприятие следва да прилага 

принципа на индивидуалния подход, като се съобрази и отчита своите 

потенциални възможности и разполагаеми ресурси (материални, тру-

дови, финансови, информационни), както и конкретните специфични 

особености и параметри на контрагентния риск. 
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Фиг. 1. Процес на управление на контрагентния риск. [5, 6] 

 

За индустриалното предприятие правилното и рационалното 

управление на контрагентния риск се явява ключов фактор, оказващ 

силно влияние върху повишаване равнището на управляемост на нега-

тивните състояния и подобряване качеството на вземаните управлен-

ски решения. В същото време създаването на ясна визия за управле-

ние позволява ранното установяване на потенциалните причини за не-
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изпълнение на договорните задължения на фирмените контрагенти, 

точното идентифициране на техния рисков профил и бързото реализи-

ране на успешна превантивна дейност и осигуряване на максимална 

защита на предприятието. 

Ето защо фокусът следва да бъде насочен върху следните напра-

вления: 

 разработване на стратегия за управление на контрагентния 

риск, с която да се постигнат целите на предприятието; 

 прилагане на интегрирано и ефективно управление на риска, 

на базата на което да се генерират добри фирмени резултати; 

 изучаване на рисковия профил на потенциалните и реалните 

фирмени контрагенти и установяване на евентуалните причини и из-

точници за неизпълнение на техните договорни задължения; 

 утвърждаване на организационна култура и разбиране на вси-

чки нива за необходимостта и ползата от активното им участие в дей-

ностите по управлението на контрагентния риск; 

 повишаване на знанията и разширяване на уменията на всич-

ки участници в процеса на управление; 

 мотивиране на участниците за използване на добрите практи-

ки в управлението на този вид риск; 

 стимулиране въвеждането и прилагането на адекватни и ефек-

тивни контролни механизми по отношение изпълнението на страте-

гията за управление на риска; 

 рационализиране на процеса, актуализиране на подходите, ме-

тодите, средствата, инструментите за управление; 

 прекратяване на дейности, съпътствани от негативни състоя-

ния и нерешими проблеми или избягване на такива, за които предва-

рително е известно, че предизвикват риск с неприемливо ниво или не 

подлежащ на третиране; 

 изпреварващо прилагане на мерки и ограничения, водещи до 

премахване или намаляване на негативното влияние на контрагентния 

риск; 

 трансфериране на риска на специализирана институция, която 

поема отговорността за пълно или частично компенсиране на после-

диците от него; 

 разширяване полето на реализация и източниците на фирмени 

доходи, което на практика ограничава неблагоприятните ефекти от 

контрагентния риск; 

 създаване на собствени (вътрешни) резервни фондове за пок-

риване на настъпилите щети вследствие на неспазване на договорните 

задължения от страна на контрагентите; 
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 използване на съвременни форми на съвместен бизнес, чрез 

които индустриалното предприятие може да прехвърли риска на друга 

страна (партньор) и др. 

 

 

Заключение 

Разработването и внедряването на адекватно и ефективно управ-

ление на контрагентния риск дава възможност на индустриалното 

предприятие да се справи с множеството предизвикателства и опас-

ности, свързани с неизпълнение на задълженията по договора от стра-

на на неговите контрагенти. Реално предприятието ще може по-точно 

и бързо да ограничи трудностите и изолира слабите места в своята 

дейност, както и да реализира политики, осигуряващи постигането на 

по-добри фирмени резултати и демонстрирането на по-гъвкав и кон-

курентен бизнес модел на поведение. 
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