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ДОКЛАД ОТНОСНО СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЗИЦИ И НАЙ-ДОБРИ 
ПРАКТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ МСП: ПРОЕКТЪТ PIMLICO 

 
 
РЕЗЮМЕ И ПРЕПОРЪКИ 

 

През 2011 г. Генерална дирекция „Образование и култура” започва работа по изпълнението на 

информационна инициатива, разработена с цел да насърчи по-широкото използване на стратегии 

за управление на езици (СУЕ) от европейските малки и средни предприятия. Този доклад е плод на 

проекта PIMLICO, който се явява първата фаза на инициативата и на английски език е съкращение 

от Насърчаване, Изпълнение и Картографиране на Междукултурни Комуникационни Стратегии 

(Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural Communication Strategies, PIMLICO). 

Докладът PIMLICO поставя акцент върху идентифицирането и описанието на модели на най-добри 

практики от 40 европейски МСП, избрани въз основа на отбелязан значителен ръст в обема на 

търговската дейност, дължащ се на формулирането и прилагането на стратегии за управление на 

езиците. Докладът съдържа и преглед на набор от организации и мрежи за езиково съдействие в 

27-те държави-членки на ЕС, които функционират на различни нива – наднационално, 

национално, регионално и местно. В рамките на втората фаза ще бъдат създадени уебсайт и 

указания, които ще предоставят подробна информация относно източниците на допълнителна 

информация, които компаниите могат да използват, както и идеи и съвети относно начините за 

развитие на стратегиите за управление на езиците и създаването на нови техники за подобряване 

на перспективите за ръст в обема на международната търговия на чуждестранните пазари, на 

които компаниите срещат езикови бариери.  

 

 

ПРЕДХОДНИ КОНСТАТАЦИИ 

 
В Глава 2 на посветеното на МСП проучване ELAN (2006 г.) се констатира, че Европа губи 

значителна като обем търговска дейност, поради липса на езикови умения. В рамките на 

извадката от 1964 компании, 11 % (195 МСП) заявяват, че са загубили договор в резултат на 

липсата на езикови умения. Проучването идентифицира ситуации, в които компаниите са си 

давали сметка относно реално или потенциално загубения бизнес вследствие на езикови и/или 

културни бариери, въпреки че реалният дял на тези предприятия вероятно е по-висок. По-доброто 

представяне на международни търговски компании се отдава на четири причини, а именно 

наемане на работа на лица, за които чуждият език е матерен, наемане на работа на служители със 

съществуващи езикови умения, използване на услугите на професионални писмени и устни 

преводачи и разработени и изпълнявани планове (стратегии) за управление на езиците. МСП, 

които инвестират в тези четири елемента постигат обем на експортните продажби, надвишаващ с 

44,5 % този на компаниите, които не инвестират в нито един от изброените елементи. 

Констатациите на проучването ELAN са използвани като основа за идентифициране и 

разработване на модели на примерни компании, използвани като практически казуси в рамките 

на доклада PIMLICO.  
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ФАЗИ НА ПРОЕКТА 

 

Проектът има две основни фази: 

 

• Фаза 1: Проучване за целите на проект PIMLICO, чиито цели са събиране на информация 

за добри практики и езикови стратегии, използвани от МСП и структурите за съдействие, 

както и факти, които могат да бъдат използвани в подкрепа на информационната 

стратегия на втория етап на проекта.  

 

• Фаза 2: Информационна кампания, чиято стратегическа цел е да повиши 

информираността на МСП относно възможностите и предимствата, които езиковите 

умения могат да разкрият пред тях на глобалните пазари, както и повишаване на дела на 

МСП, използващи стратегии за управление на езици като основен инструмент.  

 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 
Констатациите, основаващи се на анализ на казусите, сочат, че успешните компании използват 

разнообразни форми на стратегии за управление на езици, за да обезпечат широкото 

многообразие от комуникационни канали, използвани за целите на международната им дейност.  

 
Стратегията за управление на езици, понякога накратко наричана „езикова стратегия” се 

дефинира като „планираното възприемане на набор от техники, улесняващи ефективната 

комуникация с клиентите и доставчиците в чужбина” (ELAN, 2006). Стратегията за управление на 

езици обикновено включва пакет от предварителни мерки, които целят да улеснят навлизането 

или разширяването на дейността на трансграничен пазар, на който съществуват езикови и/или 

културни бариери.  

 
Стратегиите за управление на езици могат да включват съчетание от следните мерки: 

 
• използване на местни представители за преодоляване на езиковите проблеми;  

• създаване на уебсайтове, които са специално адаптирани в културен и/или езиков план;  

• използване на езикови одити; 

• използване на услугите на професионални писмени/устни преводачи; 

• превод на рекламни, търговски и/или други технически материали;  

• езиково обучение и схеми за опознаване на културата на съответния пазар; 

• интернет-базирано езиково обучение; политика за подбор и наемане на работа на 

персонал; 

• мобилност на персонала; 

• създаване на условия за изграждане на неформални „приятелски” отношения с 

чуждестранни колеги и схеми за трансгранични, временни назначения;  

• изграждане на връзки с местни университети;  

• наемане на работа на чуждестранни студенти по стажантски програми;  

• наемане на работа на служители, за които чуждият език е матерен; 

• електронна търговия, в рамките на която се извършват операции на няколко езика, както 

и 

• адаптация на продукти или опаковки при отчитане на местните вкусове и обичаи.  

 



Доклад относно стратегиите за управление на езици и най-добри практики в европейските МСП: проектът PIMLICO 

 

 

 

3 

 

Всички практическите изследвания казуси определят стойността или измерват въздействието на 

съответните стратегии за управление на езици.  

• Профилът на 40-те избрани компании очертава категорични предимства: 43 % от тях са 

увеличили своя оборот с над 25 % благодарение на въвеждането на стратегии за 

използване на нови езици. Други 30 % оценяват ръста в обема на търговията на 16 до 25 % 

от общия оборот.  

• За 73 % или почти три от всеки четири компании, оборотите от продажби са се повишили 

с не по-малко от 16 %.  

• В няколко случаи, специфичният ръст в продажбите се отдава на една или съчетание от 

повече от три конкретни мерки, т.е. многоезична адаптация на уебсайта, наемане на 

работа на служители, за които чуждият език е матерен, или наемане на местни 

представители за преодоляване на езиковите проблеми. Това са и трите най-често 

цитирани елементи на стратегията за управление на езиците в случаите, в които 

компаниите дават конкретно цифрово или процентно изражение на реализирания ръст в 

международните продажби.  

 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСПЕШНИТЕ КОМПАНИИ 

 
Обединяващият елемент при 40-те казуса, включени в обхвата на PIMLICO, е моделът на общи 

характеристики по отношение на управлението на езиците: 

 
• Функционална способност за осъществяване на дейност на няколко езика 

Повечето компании са добре подготвени в езиково отношение, т.е. в състояние са да водят 

преговори на не по-малко от три чужди езика, един от които неизменно е английският. 

Независимо от това, многоезичието и способността за осъществяване на дейност в междукултурна 

среда се отчита като категорично конкурентно предимство.  

 
• Високо ниво на владеене на английски език 

Високото ниво на владеене на английски език се приема за даденост при уговарянето на срещи, 

като от служителите се очаква да поддържат високо равнище на владеене на езика.  

 
• Способност за осъществяване на дейност в глобален план и адаптиране към различни 

езикови потребности 

Осъществяването на дейност на различни пазари налага използването, включително паралелно, 

на различни езици. Трети езици се използват за целите на търговия на пазари, на които 

компаниите не разполагат с езиков ресурс, например, използването на немски в Унгария.  

 
• Използване на местни представители за разрешаване на проблеми от езиково и културно 

естество 

Компаниите считат, че съществува ясна взаимовръзка между използването на местни 

представители за разрешаване на проблеми от езиково естество и реализираните търговски 

обеми. 

 
• Всестранна интернационализация, основана на стратегия за човешките ресурси 

Компаниите следват определени практически стъпки при използването на уменията на 

служителите, притежаващи езикови компетенции, и развитието на компетенциите на персонала 

за работа в различна международна, културна и езикова среда, например: 

• следят внимателно езиковите компетенции на служителите и ги използват ефективно; 
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• наемат на работа лица, за които чуждият език е матерен;  

• организират обучения в областта на езиците и културната среда; 

• задълбочават междукултурното разбирателство;  

• използват услугите на професионални устни и писмени преводачи;  

• адаптират своите уебсайтове към различни култури;  

• работят в партньорство с местни университети, като средство за използване на езиково 

съдействие в краткосрочен и дългосрочен аспект, включително стажантски програми за 

чуждестранни студенти. 

 
От общо 40 компании въз основа на изключително успешно представяне в областта на 

международната търговия, благодарение на използваните стратегии за управление на езици, бяха 

подбрани десет казуса на „супер МПС”. Подборът беше направен въз основа на следните критерии: 

• уникално и иновативно съчетание от разнообразни езикови мерки, вградени в 

стратегията за управление на езици;  

• културна и/или езикова сложност или напредналост на пазарите, на които се развива 

успешна търговска дейност;  

• обем и устойчивост на търговията на чуждестранни пазари, особено на тези отвъд 

границите на Европа;  

• качество и подкрепа за многоезичието като политика в рамките на компанията. 

 

Във всички с изключение на един конкретен случай, „супер МСП” се радват на значителен успех по 

отношение на експортните си продажби като дял от общите продажби, което може да бъде 

отдадено пряко на прилагането на стратегия за управление на езиците. В общия случай, тези 

„супер МСП” изнасят до 60 % от своите стоки и услуги в чужбина, като при някои от тях делът на 

експорта е 90 % от общия обем на дейността.  

 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДКРЕПА 

 

Съществуват много, различни нива на услуги в подкрепа на търговската дейност, които 

компаниите могат да използват за целите на международната търговия, която осъществяват, сред 

които такива, които се предоставят от търговско-промишлени палати, както и образователни и 

правителствени организации в различните държави-членки. Въпреки това, съществуват различия 

както по отношение на индивидуалното равнище на подкрепа за езиците в отделните страни и 

така и на услугите, които се предоставят от различните посреднически организации.  

 

• Всички 27 държави-членки имат министерства на търговията или икономиката или 

институции с еквиваленти функции, отговарящи за надзора на търговските организации.  

• Националният орган, отговарящ за търговията, може да бъде национална търговска 

палата, която изпълнява инициативи в подкрепа на езиковите потребности на 

компаниите на национално ниво.  

• Няколко държави изпъкват на преден план по отношение на инфраструктурната 

подкрепа, националните политики или обема на мерките в подкрепа на МСП, а именно 

Австрия, Дания, Испания и Обединеното кралство, докато други държави, например, 

България, Кипър и Ирландия изглежда не прилагат значими национални политики или не 

предоставят езикова подкрепа на компаниите в общонационален план.  

• В страните, в които националната инфраструктура не предвижда езикова подкрепа за 

бизнеса, често се осъществяват местни инициативи на ниво камари или на регионално 

ниво, по линия на които може да се използва специална подкрепа.  
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• Двустранните камари и чуждестранните клонове на някои национални камари изглежда 

предлагат някои от най-добрите форми на целева, специализирана езикова и културна 

подкрепа на компаниите; двустранни камари и чуждестранни клонове на някои 

национални камари обикновено съществуват на пазари, на които има добре установени 

търговски връзки, например, Френско-германската търговско-промишлена палата; 

Германско-словенската търговско-промишлена палата и Британската търговска палата (в 

Испания).  

 

ПРЕПОРЪКИ 

 

Ако бъдат възприети, препоръките по-долу могат да подобрят в съществена степен 

перспективите за повишаване на ефективността на дейността на компаниите в рамките на все по-

конкурентната, глобална, многоезична търговска среда. На европейско равнище, тези 

предложения биха могли да имат значително въздействие върху ръста на вътреобщностната 

търговия и търговията извън границите на Европа.  

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 
• Гарантиране на широкото разпространение на Доклада PIMLICO и съдържащите се в него 

констатации посредством информационни инициативи (насочени към бизнеса и пряко 

към компаниите, както и в сферата на образованието) и чрез използване на Платформата 

за езици в подкрепа на бизнеса;  

• Насърчаване на създаването на Схема за европейски награди и система за отличаване на 

качеството като признание за успешното използване на стратегии за управление на 

езици от европейски фирми в контекста на международната търговия, например, знак 

Високи достижения в международната комуникация (или EIC);  

• Насърчаване на „модели на най-добри практики” в областта на стратегиите за управление 

на езици сред бизнес организациите, предоставящи посреднически услуги;  

• Гарантиране на възможността за финансиране на разработването на модели на най-

добри практики в областта на инфраструктурата за езикова подкрепа и въвеждането на 

стратегии за управление на езиците по линия на европейските програми, изпълнявани от 

съответните генерални дирекции;  

• Възлагане на последващ изследователски проект, целящ актуализиране на констатациите 

от изследването ELAN, за гарантиране на последователност при набирането на 

информация, включително извършването на надлъжни анализи на петгодишна база; 

• Включване на информация относно езиковата инфраструктура и списъци с организации 

за контакт в базите данни, поддържани от Европейските информационни центрове;  

• Включване на „езиковата и бизнес комуникация” в дневния ред на съответните 

европейски комисари, включително в дневния ред на Европейския съвет;  

• Предоставяне на гаранции за включване на изследователската дейност в областта на 

езиковите технологии и техните приложения в сферата на международната търговия и 

дипломацията в обхвата на Осма рамкова програма и на други програми за 

изследователска и развойна дейност. 
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 
 

• Продължаване на работата за постигане на общите цели, по които беше постигната 

взаимна договореност на Срещата на върха в Барселона през 2002 г., а именно всеки 

гражданин да владее два езика освен своя роден;  

• Изграждане на връзка между езиковите потребности на компаниите и наличната 

инфраструктурна подкрепа;  

• Обмисляне на възможностите за създаване на национални схеми за награди, отличаващи и 

популяризиращи високите достижения както в областта на инфраструктурната подкрепа 

(включително от страна на посреднически организации), предназначена за МСП, така и на 

високите достижения в използването на стратегии за управление на езици от страна на 

МСП;  

• Разработване на национални кампании за повишаване на информираността;  

• преглед и изпълнение на набор от инициативи за подкрепа;  

• Въздействие върху училищата и институциите за висше образование с оглед поставянето 

на акцент върху езиковата подготовка в рамките на учебните планове;  

• Обмисляне на възможността за данъчни преференции, целящи да насърчат 

възприемането на стратегии за управление на езици от страна на МСП (например, 

отчисляемост на разходите за езиково обучение от данъчната основа);  

• Създаване на уебсайтове, съдържащи полезни съвети в помощ на възприемането на 

езикови стратегии от страна на МСП, както и специфична информация за съответните 

страни, улесняваща търговията на техните пазари;  

• Инвестиции в изследвания в областта на езиковите технологии и техните приложения в 

сферата на международната търговия.  

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ БИЗНЕС ПОСРЕДНИЦИТЕ 
 

• Популяризиране на по-широката информираност относно добрите практики при 

използването на стратегии за управление на езици сред членовете на наднационалните 

бизнес мрежи (например, Асоциацията на европейските търговско индустриални камари 

(Eurochambers), Международната търговска камара (ICC), Международните търговски 

асоциации (ITAs) или мрежата Enterprise Europe Network (EEN)), които са стабилно 

позиционирани, в състояние да отправят надеждни препоръки за доставчици, както и да 

предоставят информация отвъд границите на отделните европейски държави;  

• Подкрепа за бизнес организациите, предоставящи посреднически услуги при 

организацията на събития, кампании и други мероприятия, свързани с разпространението 

на информация, с цел насърчаване на по-широкото използване и по-доброто разбиране на 

стратегиите за управление на езици;  

• Подкрепа за въвеждането на езикови технологии чрез насърчаване на партньорството 

между индустрията и изследователския сектор, както и продължаване на усилията за 

трансфер на езикови технологии в международни компании;  

• Вграждане на връзки между уебсайтове на посреднически бизнес организации и уебсайта 

на проекта с цел популяризиране на по-доброто разбиране на най-добрите практики на 

международните МСП в Европа;  

• Обмен на най-добри практики между различните организации, предоставящи подкрепа;  

• Предлагане на нови форми на подкрепа за МСП в съответствие с най-добрите практики, 

ползвани в други сфери;  

• Обмисляне на възможността за предлагане на иновативни услуги, например, езикови 

одити.  
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ МСП 
 

• Възпроизвеждане на най-добрите практики на най-успешните в своята дейност компании 

въз основа на целесъобразност;  

• Преглед на езиковите потребности в рамките на конкретни пазари въз основа на 

контролните списъци, ползвани за целите на изготвянето на Доклад PIMLICO;  

• Предприемане на действия за прилагане на стратегия за управление на езици, отчитаща 

специфичните особености на конкретните пазари;  

• Установяване на връзка с множеството организации за подкрепа в Европа с цел 

получаване на допълнителна полезна информация;  

• Оценка на разходоефективността на различните техники за управление на езиците, 

например, брифинги в областта на културната специфика, използване на услугите на 

професионални преводачи и т.н. 

• Формиране на съвместни групи с други експортно-ориентирани МСП с цел споделено 

използване на ресурси.  

 

ПРЕПОРЪКИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

• Изграждане на връзки с МСП и посреднически бизнес организации, които предоставят 

подкрепа в различни области, например, езиково обучение;  

• Обмисляне на възможностите за наемане на работа на чуждестранни студенти, ако 

компаниите нямат такава практика;  

• Осъществяване на контакт с местни МСП, които осъществяват международна търговия, с 

цел обмен на знания, а именно осигуряване на тяхната подкрепа в разработването на 

нови учебни планове за езиково обучение, отчитащи потребностите на международната 

търговия, или разработване на услуги с практическа приложимост за местни компании, 

например, обучение на езикови одитори;  

• Гарантиране на доброто разбиране на стратегиите за управление на езици и 

включването им в магистърски и други образователни програми.  

 

 


