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“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Инфлация, дефлация и управлението на икономиката

Инфлация, дефлация
и управлението на
икономиката
проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС
ас. д-р Митко Хитов, УНСС
„Еретическият дух” благоприятствува за
търговията и манифактурите, но въпреки това
той - Филип II - предпочита да бъде крал на бедни,
но верни католици.
Филип II – крал на Испания (1556-1598)

Управлението на националната икономика
не е от лесните упражнения, с които би се
справил случайно попаднал „месия“, след
поредните всенародни избори, а изключително
сложен проце с, изискващ различни
специалисти, притежаващи голям арсенал от
качества и умения, изграждани в продължение
на десетилетия. В класическата икономическа
литература управлението се разглежда от
формална (като информационна система) и от
съдържателна гледна точка. В широк смисъл,
управлението може да бъде характеризирано
к ат о ц е л е н а с оч е н о в ъ з д е й с т в и е , ч р е з
инструментите на икономическата политика, от
един управляващ център, по отношение на
стопанските променливи и функционалните
зависимости в националната икономическа
система, за достигане на техните еднозначно
определени оптимални значения. При него
говорим за управление на личности от страна на
личности за постигане на координация в
р а м к и т е н а п р о т и ч а щ и т е в с и с т е м ат а
производствени процеси, за удовлетворяване в
максимална степен на обществения, а оттам и на
личния интерес на всеки член на същото това
общество.
От друга страна, основа на обществените
отношения е разделението на труда между
неговите членове, при което действията и
функциите на едни са в пряка зависимост от
ролята на другите индивиди, при което се
изгражда и общественото положение на всеки
участник в конкретната икономическа система.
При такова разделение, осъществявано в
рамките на обществения производствен процес,
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

и свързаното с него специфициране на
технологичните операции, можем да
идентифицираме два вида взаимоотношения по
повод на градираното обществено положение:
алтернативност (конкуренция в най-широкия
с м и с ъ л н а то ва п о н я т и е – и л и - и л и ) и
сол и д а р н о с т , п р и коя то у с п е ш н о
реализираният потенциал на конкретния
индивид е в пряка връзка с положителните
резултати на другите субекти, с които той си
взаимодейства. Тези противопоставящи се
взаимоотношения са базата на
противоположните механизми, чрез които
функционират различните типове икономики и
лежащите в тяхнат а о снова причинноследствени връзки на обуславяне.
При конкуренцията (с по-висока или пониска интензивност) между съревноваващи се
производители, състезанието навън определя
строго детерминирана структура на управление
навътре в производствената система, която
трябва да е в състояние максимално адекватно
да реагира на непрекъснато променящата се
конкурентна среда, за ефективно оцеляване на
конкретната производствена структура.
П р и с ъ с т в и е то н а въ н ш н а ко н ку р е н ц и я
принуждава организацията да спазва висока
въ т р е ш н а д и с ц и п л и н а и ч р е з ш и р о ко
прилаганите планови механизми да поддържа
н е о бход и м ото з а о ц е л я ва н е то н и во н а
производствена ефективност. „Влизайки” вътре
в структурата на самата организация, обаче,
можем ясно да наблюдаваме, че поведението на
изграждащите я елементи, взаимодействащи
като цяло (по отношение на конкурентните
системи) е построено на принципите на
солидарността на общите интереси, постигани
по пътя на координацията в дейността.
В рамките на усложняващо се
функциониране на производствените
ст руктури, в условия на непрекъснато
разширяващи се екзогенни неопределености от
всякакъв вид, се наблюдава едно постепенно
засилване на ролята на интегриращото
управление в системата, тъй като пазарът
престава да бъде достатъчен източник на
информация за адекватност в поведението на
съответната структура. Над определено
равнище, по отношение интензивността на
конкуренцията, единственото средство за
о ц е л я ва н е н а с и с т е мат а ( в к л юч и т е л н о
национа лнат а икономика в рамките на
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глобалната система за разделение на труда) в
конкурентната борба е нейното реагиране на
външните предизвикателства в качеството й на
единно цяло, ръководено от общ орган за
координация и управление. Без изпълнение на
това условие системата престава да съществува
и бива заместена от друга - по-гъвкава и
приспособима към променящите се пазарни
условия. На полето на състезанието ще останат
единствено тези участници, които разбират
правилата на играта и са готови, в името на
собственото си оцеляване, да ги спазват.
Останалите могат да пробват силите си на други
поприща...
В ко н т е кс т а н а у п р а в л е н и е т о н а
националната икономика, нека разгледаме
аспекта, свързан с поведението на цените, в
условията на актуалната глобална икономическа
криза. Три хипотези за „стабилните“ (или
„нестабилните“ ) цени бродят из Европа, в
частност и в България. В повечето случаи те
имат предимно емоционален заряд, а не
рационален, както ще докажем.
Първата от тях гласи че от стабилните цени
по-добро няма. Защитава се от обикновения
гражданин, който усеща как се стопяват
неговите финансови натрупвания и как
стабилността се нарушава; поддържа се и от
онези бизнес среди, които са подложени на
различни разрушителни форми на
конкуренцията.
Втората хипотеза се изразява във вярата, че
„умерената“ инфлация е благо за
икономическия растеж.
Тя всъщност е близнак на третата хипотеза,
формулираща че дефлацията е бедствие за
икономическото развитие. В началото на 2015 г.
президентът на Европейската централна банка
(ЕЦБ) Марио Драги1 предупреди, че рискът от
дефлация в еврозоната се е повишил и
предположи, че той няма да се справи с
проблема без по-голяма помощ от европейските
правителства. Обратно казано, според Драги
рискът ЕЦБ да не успее да изпълни своя мандат
за запазване на ценовата стабилност е повисок от преди половин година. Той отново
потвърди готовността на централната банка да
предприеме допълнителни действия в началото
на 2015-а година, ако това се окаже наложително
1

http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/geldpolitik/ezbpraesident-draghi-prophezeit-weiter-niedrigezinsen/11176464.html
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и призова политиците да извършат
необходимите ре форми, за да нама лят
данъчната теже ст и бюрокрацията и да
подкрепят все още „крехкото и неравномерно“
икономическо възстановяване на еврозоната. До
този момент имаше ограничен риск от дефлация
в еврозоната, но ако инфлацията остане твърде
ниска за твърде дълъг период от време и това
доведе до отдръпване на инфлационните
очаквания и забавяне на разходите, ЕЦБ ще
трябва да действа, за да изпълни своя мандат,
твърди Драги. Драги добави, че покупките на
държавни облигации (програма за
„ ко л и ч е с т в е н и ул е с н е н и я “ ) с а с р е д
инструментите, които ЕЦБ може да използва, за
да изпълни мандата си, но по възможност това
държавно финансиране - което на теория е
забранено от Европейския договор - трябва да се
избягва. Печатането на пари, за да се купуват
държавни облигации, стъпка известна като
„количествено облекчаване“, се разглежда като
едно от последните средства на ЕЦБ в опит да се
съживи инфлацията на фона на рекордно
ниската основна лихва от едва 0,05% и
нарастващите съмнения за въздействието на
предходни мерки, предприети от централната
банка. Друга подобна отчаяна мярка беше
обявяването на отрицателни лихвени равнища
по депозитите на търговските банки в ЕЦБ,
което de facto превръща европейската валута в
своеобразни „гезелеви пари”, основаващи се на
предпоставката за тяхната обезценка във
времето. Инфлацията в еврозоната е едва 0,3%
- дал еч под ц елт а на ЕЦБ за „ц енова
стабилност“2 от малко под 2%. Това увеличава
призивите за повече действия от страна на
централната банка, като редица европейски
политици предупреждават, че спадащите цени
на петрола могат да тласнат инфлацията под
нулата през следващите месеци. Опасенията са,
че по-слабите ценови очаквания биха могли да
повлияят негативно на заплатите и на
и н в е с т и ц и и т е , ко е т о щ е п о п р е ч и н а
перспективите за икономически растеж.
Всичко това се случва на фона на поредната
дефлационна криза, притиснала в клещите си
световната икономическа система. Тук е мястото
да си припомним, че първата икономическа
криза на глобално равнище, свързана с тежки
дефлационни процеси, е регистрирана в периода
1873-1896 г. и за съвременниците е останала под
2

„Стабилни цени“ не означават инфлация, все пак!
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Инфлация, дефлация и управлението на икономиката
названието Велика ценова депресия. Втората
тежка криза на капитализма, по време на която
дефлацията хвърля в паника икономисти и
политици, е Великата депресия от 1929-1939 г.
Въобще, цялото развитие на световната
и ко н о м и к а е и с т о р и я з а р а с т е ж а н а
производителността, за сметка задълбочаването
на степента за разделение на труда. Най-напред
това се е проявявало в отделянето на занаятите
от селското стопанство и развитието на
градовете. След това, в преминаването към
манифактурно производство, при което всеки
работник изпълнява с амо една, ст рого
определена функция. А по-късно и към
машинно производство, при което някои работят
на ст ругове, а други произвеждат или
ремонтират тези стругове. В същото време не
трябва да пропускаме фермерските стопанства,
които снабдяват тази система с продоволствия,
търговците, осъществяващи размяната между
всички участници в системата, хората, работещи
в логистиката и т.н.
От друга страна, следва да се обърне
внимание, че с всяко следващо равнище за
разделение на труда, расте ролята на търговията:
колкото по-дълбока е специализацията и
свързаната с нея повишена ефективност на
производството, толкова повече ст ават
продуктите, които, с посредничеството на
търговията, трябва да достигнат до крайния
пот ребител. То е ст, задълбочаването на
разделението на труда е възможно само за
сметка развитието на търговията и свързаните с
нея финансови институции като банки, борси,
застрахователни компании и т.н. Тази е
технологията, в пазарни условия, за създаване
на предпоставките, водещи до повишаване на
производителността и преход към ново, повисоко, технологично равнище.
Как се случва това? Представител на
търговското съсловие вижда разликата в цените
на сложните продукти в две отделни системи за
разделение на труда, с различна степен на
нейното прилагане, и организира търговско
взаимодействие между тях. В резултат, част от
производствата в по-ниско продуктивната
система не издържат конкуренцията и фалират
(или се пренастройват към произвеждане на
про сти продукти), т.е. общат а, за т ази
н и с ко п р од у к т и в н а с и с т е м а , с т е п е н з а
разделение на труда, пада, а всички сложни
продукти се налага да се закупуват от по“БИЗНЕС ПОСОКИ”

в и с о ко р а з в и т а т а с и с т е м а . П р и т о в а ,
натоварването върху производителите във
високоразвитата система расте и те получават
заинтересованост от повишаване
ефективността за сметка на по-нататъшното
з а д ъ л б оч а ва н е п о въ т р е ш н о ф и рм е н ото
технологично разделение на труда. Подобен
п р о ц е с о т ч е тл и в о с е н а бл юд а в а , п р е з
последните две десетилетия, и в България, в
която, след пълнат а либера лизация на
външнотърговския режим, ме стните
производители (обикновено от дребния и среден
бизнес) бяха принудени „да преклонят глава”
пред конкуренцията на далеч по-мощните
транснационални корпорации от един или друг
сектор на икономиката. Валутния баланс
о станаха да о сигуряват единствено
представители на туристическия бранш и
ф е р м е р и - з ъ р н о п р о и з в о д и т е л и , т. е .
предприемачи, развиващи производства с ниска
степен за разделение на труда.
По този начин двете системи за разделение
на труда, влезли във взаимодействие, се
обединяват в една, по-продуктивна, но състояща
с е от д в е п р и н ц и п н о р а з л и ч н и ч а с т и :
технологична (т.н. „ядро на капиталистическата
система”) и суровинна. С постепенното
задълбочаване на връзките и
взаимоотношенията, разликата в
първоначалните потенциали се съкращава все
повече, което води до общо намаление на
печалбите както за производителите от реалния
сектор, така и за финансовите посредници.
Остро възниква необходимостта от „усвояване”
на нови пазари за реализация на произвежданата
продукция3. Подобен процес на непрекъснато
разширение на мащабите на
капиталистическата система подробно се
разглежда от Роза Люксембург, която, в своето
фундаментално изследване „Натрупване на
3

Виж по-подробно: Матеев, Е., Структура и управление на
икономическата система. Издателство “Наука и изкуство”, С.,
1987. Там академик Евгени Матеев стига до извода, че
специализираните видове продукция и концентрацията на
производството на всеки специализиран вид изискват по
необходимост все по-широк пазар за реализация. Да се избере
оптималният от гледна точка на специализация и концентрация,
на времеви графици, на транспортни маршрути вариант, да се
координират един с друг избраните варианти, за да се получи
макроикономическият оптимум - това означава да се направи
икономическата система годна да поеме в себе си и да асимилира
техническия прогрес. И колкото по-далеч от оптимума е
решението на проблема в даден момент, толкова по-неподатлива
за техническия прогрес става системата.

5

капитала” доказва, че това разширение има
своите естествени предели.
Стремителният ръст на икономиката и
техническото развитие, започвайки от епохата
на Великите географски открития, се дължат
именно на опис ания по-горе проце с.
Измененията в икономиката и техниката
доведоха до изменения в социа лния,
п о л и т и ч е с к и я и к ул т у р н и я ж и в о т н а
обществото. В резултат, възникна този свят, в
който живеем понастоящем. Какво се случва,
когато за капитализма няма пространства за
разширение? Когато глобалният финансов
сектор не вижда възможности да получава, в
устойчив порядък, печалби за сметка на научнотехническия прогрес и включването на нови
територии във функциониращата система за
разделение на труда4? Отговорът ни е добре
известен от историята и от актуалната световна
дефлационна криза.
И така, стабилни или нестабилни цени?
Или кое движи ценовите равнища?
1. Интерпретацията на взаимовръзките в
икономическата система се базира върху модела
на баланса на междуотрасловите връзки:
n
n
n
(1)
∑ Xi = ∑ Xij + ∑ Yi
i=1 i=1 i=1
където
∑ Xi
- брутният продукт
∑ Xij
-вът решнопроизводственото
потребление
∑ Yi
- крайната продукция
В разгърнат вид:
n
n
n
(2)
∑ Xi = ∑ aij Xj + ∑ Yi
i=1 i=1
i=1
4
Пак там се доказва, че абстрактните разсъждения често пъти
водят до наивната представа, че е достатъчно да бъде налице
една научно-техническа конструкция, за да се осигури
прогре сът: опитът ясно доказва, че спо собно стта на
икономиката и на генерираното в нейните рамки потребителско
търсене да поемат тази конструкция е не по-малко важно
условие за прогреса и нещо повече - за създаването на самата
тази конструкция. Затова, във връзка с усложнените
икономически отношения, управлението на стопанството е
изправено пред дилема: или оптимизация на производствените
процеси - и това ще бъде условие и база за поемане и
асимилиране на техническия прогрес, или стихийно формиране
на производството - и това ще ограничава в такава степен
прогреса, в каквато случайната резултанта е отдалечена от
възможния оптимум.

6

където
aij е коефициентът на преките разходи на
продукт i, необходими за производството на
единица от продукт j. Коефициентите на
преките разходи са достатъчно „подвижни“, за
да се абстрахираме от тях.
Прибавяйки и влиянието на цените, моделът
придобива формата
n
n
n
(3)
∑ Xi = ∑(pi αij)Xj + ∑piYi
i=1 i=1
i=1
където
pi е цената на продукта i, а α са преките
разходи в натурално изражение.
Накрая, индивидуалната цена на стоката i се
формира така:
n
(4)
pi = ∑ αki Pk + Vi + Mi
k=1
където
Vi са „разходите“ за работна заплата, а Mi е
предприемаческата печалба. И тук „борбата“
между заплати и печалби е доста ожесточена.
Намираме за напълно до ст атъчно
използването на този елементарен модел, който
е световно изве стен, за да продължим
разсъжденията си по-нататък.
2. Кое „движи“ дясната част на уравнението,
в частност, кое предизвиква икономически
растеж и икономическо развитие (едното не е
еднозначно на другото!)?
2.1. Обемът и структурата на крайната
продукция Yi са изключително динамични от
гледна точка на продажбите на стари продукти
на стари пазари, на стари продукти на нови
пазари, на нови продукти на стари пазари и на
нови продукти на нови пазари
(диверсификацията) – формули 1, 2 и 3.
К а к т о б е ш е и з т ъ к н ат о п р е д и т о в а ,
обогатяването на структурата на крайната
продукция се осъществява чрез
съкровищницата на научно-техниче ския
прогрес, а нарастването на самата крайна
продукция с е по стига благодарение на
нарастването на производителността на труда
(отново чрез даровете на научно-техническия
прогрес). Накратко казано, всяка следваща
година i-тата стават все повече и повече, а ∑ Yi
има тенденция да нараства като цяло.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Инфлация, дефлация и управлението на икономиката
книгопечатане, а чрез него – на свързаното с него
машиностроене, горската промишленост и даже на
добивната промишленост, за сметка на нови,
високотехнологични производства от сферата на хайтек технологиите, активно развивани по все поудължаващата се сложна верига на производствения
цикъл за този авангарден продукт.
Онлайн туристически агенции замениха офисите
на туроператорите, създавайки по този начин полезно
приложение за интернет-базирани технологии, в
които за последните три десетилетия бяха вложени
десетки трилиони долари (само по време на борсовия
крах на NASDAQ през 2001 г. едномоментно изгоряха
и н в е с т и ц и и з а н я кол ко с тот и н м и л и а рд а ) .
Традиционните туристически агенции, където трябва
да се разговаря с някой агент, за да се купи дори един
самолетен билет, имат все по-малко работа. Техният
бизнес отнемат сайтовете на туроператорите, а вече –
и на сайтовете портали. В тях може да се намерят и
коментари от други клиенти, туристически брошури и
много друга допълнителна информация.
Компютрите замениха пишещите машини.
Малцина от младите днес знаят какво е да тракаш на
пишеща машина. Първите дигитални процесори за
писане бяха представени през 70-те години. Те не бяха
кой знае какво – клавиатура, малък монохромен
м о н и т о р и к а р т а з а п а м е т. С а м и т е т е н е
представляваха голяма заплаха за пишещите машини.
През 80-те години на ХХ в. обаче се появи Microsoft
Word5, който е най-използваното средство за писане и
до сега.
Електронна търговия замени традиционното
пазаруване. Интернет тотално промени начина на
пазаруване. Популярният „черен петък” (ден с големи
намаления преди Деня на благодарността в САЩ), в
който американците спят пред магазините и после се
блъскат като обезумели, отбелязва намалели
продажби. Постепенно популярност набира обаче
„кибер-понеделникът” – в понеделника след Деня на
благодарността се предлагат големи отстъпки в
интернет.

Когато автомобилът е бил изобретен, конят и
каруцата са останали в миналото, независимо че
са съществували. Новите технологии убиват
бизнеси, без които преди тях човечеството си е
мислело, че не може. Безбройни са
съвременните примери за това как изобретения
убиват бизнеси.
Имейлът замени пощите. Благодарение на имейла
кореспонденцията днес е много по-бърза и по-удобна.
За малко повече две десетилетия почти изчезна
ръкописната подготовка на писма, лепенето на
пощенски марки и дългото очакване на отговор.
Пощите регистрират съществено понижаване на
клиентите от 2007 г. насам. Днес чакането на отговор
повече от 1 минута изглежда твърде много време. Но
свръхскоростният Интернет принуди пощите да
„свият“ своята дейност до минимум, а конкуренцията
в този сектор – да поддържа ниски цени. „Евтинията“
на Интернет, като стратегическа иновация от по-висш
технологичен порядък, от религиозно-икономическа
гледна точка е неуспех за растежа на брутния продукт,
а ограничаването на традиционните пощенски услуги
– провал. Подобен ефект през XIX век предизвикват
новите за времето си железници, които въпреки че
о ст ават ст абилно губещи (по т ази причина
преобладаващо държавни или активно субсидирани),
създават необходимата инфраструктура за понататъшното постъпателно развитие на икономиките
от двете страни на Атлантика.
Apple iPhone , Apple iPod, GSM-ите и таблетите
изместиха класическите телефони, фотоапаратите,
уокменните, DVD плейърите и какво ли още не. iPod
се появява през 2001 г. Преди него най-популярното
средство за слушане на музика бе уокмена на Sony,
пуснат в продажба през 1979 г. Той обаче бе прекалено
голям, а на него се слушаха песни с продължителност
до 90 минути. iPod-ът е голям колкото кредитна карта,
а някои модели, могат да съхранят достатъчно музика
за слушане през следващите 50 дни. През октомври
2010 г. производството на уокмени официално бе
прекратено. Икономическото убийство на хилядите
заводи за класически телефони, фотоапарати,
уокменни, DVD плейъри и т.н. бе потресаващо за
религиозната икономическа мисъл, а замяната на
всичко това с апаратура от около 100 грама – опасно
свиване на брутния продукт.
Amazon Kindle измества книгопечатането. От
Amazon.com обявиха, че са продали повече
електронни, отколкото хартиени книги. Това показва,
че книгопечатната индустрия е сериозно заплашена.
Kindle е по-малък от списание и може да съхрани до
3000 книги. Той е жесток килър на традиционното

“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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В случая не обръщаме внимание на злословещите, които
твърдят, че сензационният успех на Майкрософт се дължи на
майката на Бил Гейтс, заемаща водеща мениджърска позиция в
IBM, в момента, когато последната се задължава да приеме на
въоръжение продукта (разработен от външен за фирмата
програмист) на никому неизвестната, по онова време, компания,
при това, при заробващи за себе си условия (задължение да се
работи единствено с Майкрософт, да се правят редовни
отчисления от продадени компютри и т.н).
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И не само това. Посочените тенденции в
технологиите са налице и днес на пазара.
Развитието на технологиите има драматично
влияние върху маркетинга. Компютъризираните
касови апарати например позволяват на
супермаркетите да се проследява дневното
търсене на отделните продукти и на следващия
ден да има точните стоки на точното място.
Бъдещето на продаването и купуването на
продукти ще се промени с по-нататъшното
разработване на интерактивното домашно
пазаруване от екрана на домашния компютър.
Каква е общата тенденция?
От една страна, крайната продукция търпи
системно „обновяване“ по отношение на
а н а л о г а с и от п р ед ход н ат а год и н а :
едновременно чрез специализиране и
универсиализиране. От друга страна, тя се
базира върху по-висока производителност на
труда, което увеличава избора на купувачите по
отношение на i-тата. От трета страна, макар че
при пускането на новата „заменка“ на пазара
цената й е по-висока от аналога, за броени
години (отново чрез насищането на пазара при
повишената производителност на труда) цената
има тенденция да пада така, както камъните
имат тенденция да падат благодарение на
гравитацията. Един лаптоп (таблет) днес е
относително по-евтин от сумата, необходима за
едновременната покупка на пишеща машина и
сметачна машина (и разходите за човекредактор, човек-коректор, човек-счетоводител и
т.н.), на домашен телефон, на фотоапарат, на
уокмен, на DVD плейър и какво ли още не. И
колкото по-голямо е насищането на пазара със
заменкат а (а това насищане зависи от
първичното разпределение на доходите и
преразпределителните процеси впоследствие),
толкова повече цените6 ще доближават надолу
себестойността на продукцията7.
Икономическата „юзда“, която държи
общото равнище на цените на крайната
продукция, е както обемът на добавената
стойност, която, както изтъкнахме по-горе, има
тенденция към съкращаване, така и
разпределението и преразпределението на
доходите в обществото (Фонд „Заплата“ и Фонд
„Печалба“, т ака и по следващото им
6

Много важен е въпросът за типа на цената, но този въпрос ще
бъде разгледан на друго място.
7
Въпросът за себестойността съвсем не е за пренебрегване но
не тук е мястото за подробно третиране на въпроса.
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преразпределение) .
n
∑ pi Y i
i=1
се съпровожда с нарастване на обема, с
разнообразяване на структурата и с (като
тенденция) снижение на индивидуалните цени.
Ако цените растат като цяло, реалната крайна
продукция не винаги расте.
2.2. Обемът и структурата на
производственото потребление също имат
свои „закони“ на поведение – формули 2 и 3.
Даже ако се отчете единствено динамиката на
преките производствени разходи9 (pi αij), тя е
многозначителна. Преките материални разходи
в натура αij също бележат системна тенденция
на снижение – отново под благотворното и
чудотворното влияние на научно-техническия
прогрес. Олекотяването на конструкциите,
заменката на по-демодирани с по-модерни
материали, придружено с минималистичните
разходи по производство на единица крайна
продукция – всичко това тласка преките
материални разходи към „освежително“
с н и ж е н и е . А ко к ъ м т о в а с е д о б а в и и
намаляващата цена по веригата - p i , то и
материални разходи, и цени, постигат системен
е ф е к т. Е с т е с т в е н о , к ъ м с н и ж е н и е п о
стойността на единица обща продукция.
Особено силен е ефектът ако става дума за
универсален продукт или енергия. Така например,
намаляването на цените на петрола и газа в световен
мащаб през 2014 г. позволиха на огромната част от
производителите да свият „надпланово“ своите
производствени разходи, което доведе до извънредно
(„свръх“) намаление на материалните
производствени разходи за единица продукция (обща
и крайна!). Цените на много стоки, следвайки
тенденциите в себестойностите им, „катастрофално“
8

В днешната ситуация разривът между доходите и разходите на
домакинствата в развитите икономики, който в предишните
години не е превишавал 10% , достигна нива от 25-30%. Тази
оценка е приблизителна, тъй като актуалната статистика е силно
изкривена от различни „виртуални” ефекти, които не са се
взимали предвид до 80-те години на XX век (например,
отчитането на интелектуалната собственост), от изменението на
методиките за изчисление и от политическия волунтаризъм.
Това добре се вижда, когато се разглеждат данни за изчисленията
на инфлацията по актуалната първична статистика, но според
старите методики
(http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts).
9
Още по-интересна е динамиката на пълните разходи за
единица крайна продукция. Но и на нея не й е тук мястото.
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поеха надолу. Маржът между най-качествените
продукти и техните средни ана лози с е сви
чувствително.

Свиването на разходите за единица
продукция и падането на цените както на
междинната, така и на крайната продукция,
може да бъде повод за тревога единствено в
локалната производствена единица, работеща за
собствена сметка. И относителното свиване на
дела на междинната продукция в съвкупния
продукт, и обогатяването на структурата на
крайната продукция, и нарастването на самия й
обем, и намаляването на разходите за единица
междинна продукция, и спадането на цените на
междинната продукция, всичко това може да се
разглежда като позитивен икономически ефект
от обществена гледна точка.
Цените падат и ще падат (абсолютно и
относително), понеже имат вътрешна и външна
тенденция да падат. Към това ги тласкат както
по-високата динамика на брутния продукт по
отношение на динамиката на населението, така
и успехите на научно-техническия прогрес,
водещи до свръхпроизводство в световен
мащаб, на фона на непрекъснато съкращаващо
се съвкупно частно търсене.
2.3. В баланса на междуотрасловите връзки
втори и трети квадрант се третират като
еквиваленти. Другояче казано, между крайната
продукция и добавената стойност трябва да има
равенство. До този момент не разглеждахме
влиянието на първичното разпределение на
новодобавената стойност върху динамиката на
цените.
Въпросът за съотношението между сумата
на работните заплати и сумата на печалбите
също има отношение към цените на междинната
продукция, цените на инвестиционните стоки и
цените на крайната продукция за индивидуално
и семейно потребление.
Както отбелязва Хораций, Est modus in rebus;
sunt certi et denique fines, quos ultra citraque nequit
10
consistere rectum . Никое капиталистическо
предприятие не се интересува от абстракции
като общо ниво на цените, обща инфлация или
дефлация. За него са от значение само преките
разходи на работна заплата, преките разходи на
материали и техните релативни цени, пряката
10

Мяра си имат нещата в граници определени и нито отвъд, ни
отсам съществува морал и порядък.
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фондоемкост, пряката печалба. Но ако то
и ко н ом и с а ( п р я ко ) мат е р и а л и и л и а ко
релативните цени в резултат на същите тези
процеси, които протичат в цялата система, се
изменят, тези преки изменения се оказват
равностойни на изменение на косвените разходи
на работна заплата и косвените разходи за
печалби на доставчиците (печалбата на i е
приход за него, но текущ разход на j) - от една
с т р а н а , и н а ко с в е н и т е в л ож е н и я в
производствени фондове - от друга. Така че
аналитическият израз на цената не противоречи
на емпиричния механизъм, а само разкрива
неговото икономическо съдържание.
За отделния производител при
капиталистическа пазарна икономика типът на
разходите е без значение – дали ще бъдат за
доставяни материали или за покупка от пазара
на стоката работна сила. Това са негови разходи.
Именно по тази причина механизмът на
конкуренцията в полето на разходите на
капиталиста (включително и за работна
заплата!) – и на неговата печалба се състои в
това, че срещу натиска към повишаване на
цената на стоката „работна сила“ v, който се
и з г р а ж д а въ р ху от н о с и т е л н и я ( с п р я м о
търсещите приложение капитали) дефицит на
този специфичен вид стока, се противопоставя
натискът към относителното (ако е възможно – и
абсолютното) понижаване ц ената на
работната сила, който се изгражда върху
относителни икономии на труд с цената на
инвестиции за интензивен тип динамика11.
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От гледна точка на икономическата теория разграничението
между екстензивен и интензивен тип икономическа динамика е
дефинирано еднозначно. Но от позициите на отделните
капиталистически предприятия разграничението е доста посложно. Ако е налице разнороден състав на предприятията в
определен сектор на икономиката, сливанията и поглъщанията
се базират и върху двете координати. Ако е налице просто
обединение – промяна на мащаба, то е от екстензивен тип. Но ако
е придружено с модернизация и реорганизиране на по-ниско
развити предприятия от страна на по-високоразвити, това е вече
по-сложна комбинация на интензивен (от гледна точка на
системата) и екстензивен (от гледна точка на предприятията
тип). За икономическата система в цялост този тип интензивен
растеж характеризира разпространяването на определен тип
научно-технически иновации в ширина - разпространяване чрез
поглъщане и модернизация на изостанали субекти на
собственост. Също интензивен, но противоположен от гледна
точка на системата, тип на развитие, е когато всяко едно
предприятие модернизира само себе си. Това е интензивен тип
развитие не по абсцисата на разпространение на дадена, сама по
себе си, висока техника, а по ординатата на внедряване на нова
техника, подлежаща на по-нататъшно разпространение.
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И н в е с т и ц и и т е , ко и то о п р ед е л е н
икономически предприемач ще заложи през
следващия период, винаги с а с ясна
пресметливост: изместване на разходите и на
материали за единица продукция, и на разходите
за работна заплата (не на труд, както твърди
вулгарната политическа икономия) също за
единица продукция. намаляването на тези
разходи води по повишаване на
капиталистическата ефективност. Затова и
внедряването на ресурсоспестяващи техника и
технологии не е от „любов към науката“, а от
г р и ж л и в а с м е т к а . П о с ъ щ и я н ач и н и
поглъщането на по-дребната риба от по-едрата
не е от внезапно пламнала любов, а е брак по
сметка на по-силния. Само на базата на тези
механизми, които заставят всеки един от
субектите на определен сектор на
капиталистическата пазарна икономика да
търси по-висока печалба от своя капитал, могат
да бъдат обяснени както въвеждането на нова (за
самото това предприятие) техника и технологии,
така и поглъщането от негова страна и
реорганизирането или пък просто изместването
и ликвидирането на по-слабите конкуренти.
Оттук покълват корените на еволюцията на
капиталистическата пазарна икономика - от
свободната конкуренция към
олигополистическата конкуренция, а по-късно и
към държавно-олигархическия капитализъм.
Нуриел Рубини задава по този повод
реторичния въпрос: „Къде ще отидат всичките
т е з и р а б от н и ц и ? “ 1 2 С п о р ед н е го , п р е з
следващите години благодарение на третата
индустриална революция, „технологичните
подобрения в роботиката13 и автоматизацията ще
се повиши производително стта и
ефективността, което предполага значителни
икономически печалби за фирмите. Но… не е
сигурно дали търсенето на работна ръка ще
продължи да расте, тъй като технологиите
12

http://www.project-syndicate.org/commentary/technology-laborautomation-robotics-by-nouriel-roubini-2014-12
13
Идеята за широко използване на роботите в индустриалното
производство циркулира от няколко десетилетия, през което време е
натрупан немалък негативен опит. Понастоящем, за такъв процес се
говори ентусиазирано най-вече в САЩ, покрай лозунга за връщане
на производства от Китай. Популярността, обаче, на подобна идея,
не я прави по-осмислена - роботите няма как да решат проблема с
падащото частно съвкупно търсене, дори по-скоро ще го задълбочат.
Разбира се, може да се разчита, че роботите ще се произвеждат в
развитите страни, което ще позволи да се създадат множество нови
високоплатени работни места. Но това би било възможно дотогава,
докато те се произвеждат на отделни бройки, но в този случай
ефективността от прилагането им ще бъде ниска, дори при условие,
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вървят напред. Последните технологични
постижения имат три особености: те са склонни
да бъдат капит ало емки (по този начин
благоприят стват те зи, които вече имат
финансови ресурси); интензивни са (по този
начин благоприятстват тези, които вече имат
високо ниво на техническите умения); и са за
икономисване на труд (по този начин намалява
общият брой на неква лифицираните и
полуквалифицираните работни ме ст а в
икономиката). Рискът е, че роботика и
автоматизация ще изместят работниците със
сини и бели якички… Всъщност, фабриката на
бъдещето може да бъде 1000 роботи и 1
работник, който ги обслужва. Дори подът на
магазина може да бъде пометен по-добре и поевтино от робота Roomba, отколкото от всеки
работник.“ И по-нататък: „И, разбира се
технологични иновации, които са капиталоемки
и водят до спестяване на труд, ще са един от
ф а кто р и т е - з а ед н о с ъ с с въ р з а н и я , ч е
победителят обира всички ефекти – за
повишаването на доходите и нарастването на
неравенството. Растящото неравенство след
това се превръща в спирачка за потребителско
търсене и растеж (както и като източник на
социална и политическа нестабилност), защото
той разпределя доходи от тези, които се налага
да разходват повече (домакинствата с ниски или
средни доходи) към тези, които могат да
спестяват повече (с високо ниво на нетно
богатство на физически лица и юридически
фирми).“ Това, което Рубини пропуска да каже, е
че при капиталистическа пазарна икономика
разходите за работна сила влизат в първи
квадрант на баланса на междуотрасловите
връзки, като прост разход14.
че стойността на работната сила в Китай ще нараства. Ако
производството на роботи бъде поставено на конвейер, бързо ще
стане ясно, че то е много по-изгодно именно в Китай или в някоя
друга азиатска страна. Ето, какво казва по въпроса акад. Евгени
Матеев: „Както и при друг повод беше изтъкнато, въвеждането на
гъвкави технологии, в т. ч. роботизацията, по-скоро усложняват
проблема за специализацията и за темпоралния график, отколкото да
го снемат от дневен ред. … ...Специализираните видове продукция и
концентрацията на производството на всеки такъв специализиран
вид изискват по необходимост широк пазар за реализация.”. Пак там,
с. 346.
14
Споровете по проблема за „заместването на хората от машините”
се водят от достатъчно дълго време
(http://kapital.finansi.bg/booktext/borba-mejdu-rabotnika-i-mashinata/),
като въпросът придобива актуалност във времена на дефлационни кризи,
в каквато се намира глобалната икономика в момента. В „Двуетажната
Америка” писателите Илф и Петров също подробно се спират на някои
аспекти от проблема, детайлно описвайки многобройни случаи на
безработни американци, заместени от машините по време на Великата
депресия от 30-те години на XX век.
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Въпреки че на пръв поглед отношението
„работник – капиталист“ продължава да
изглежда „вътрешнозаводско“ при определяне
цената на стоката „работна сила“, това
съвсем не е така. Тук се отчитат и от двете
ст рани т акива „външни“ фактори като
колебанието на емпиричната цена около
н о рм а л н ат а ( п р о и з в од с т в е н а ) ц е н а н а
произвежданата продукция; колебанието на
е м п и р и ч н и т е р а б о т н и з а п л а т и о ко л о
„нормалната“ (приемливата) работна заплата за
приведен труд (според квалификацията, според
условията за труд, в зависимост от търсенето и
предлагането на точно такъв тип работна сила);
колебанието на относителния дял на работната
заплата в добавената стойност в този сектор; на
индивидуалния процент печалба около средния
процент в макроикономически мащаб; на
емпиричния среден процент печалба около това
числено значение, което съответства на дадения
етап от цикъла и т.н.
И понеже конфликтите между Фонд
„Работна заплата“ (разход за капиталиста, но
текущ приход за работниците и служителите) и
Фонд „Печалба“ (текущ и бъдещ приход за
капиталиста и неговото семейство в сегашно, но
и в бъдеще време –наследственото право и тук
играе важна роля; но недоплатен труд, според
„работната сила“) се простират на множество
плоскости, то тук влизат и допълващи фактори
за определяне на цената на стоката „работна
сила“: организираността и позициите на
синдикатите, позициите и организираността на
едрия и средния капитал; дълбочината на
проникването на лобистите на едрия финансов и
индустриален капитала в правителството и т.н.
В страни с „отдръпваща се“ демокрация,
цената на работната сила ще пълзи нагоре побавно от динамиката на цената на „малката
потребителска кошница“; „унижените и
оскърбените“ (младежи и пенсионери) няма да
мога да противодействат на натиска на
„Желязната пета“.
2.4. В баланса на междуотрасловите връзки
ч е т въ р т и к в а д р а н т о п и с в а
преразпределителните процеси.
Подозренията ни са, че емоционалният
(ненаучен) негативизъм на управляващите в ЕС
и в България (и свързаните с тях Think Tank-ове)
по отношение на неминуемите сегашни и
бъдещи дефлационни процеси се обуславят от
абсолютното и относителното намаляване на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

приходите в общата европейска и в частност в
българската хазна при сегашни фактори и
условия на преразпределение. Една
„процъфтяваща“ инфлация от 2-3 на сто
годишно би била далеч по-вдъхновяваща!
Динамиката на общото ценово равнище
о б ач е о с т а ва б ез р а зл и ч н а к ъ м т е з и
емоционално-романтични напеви. До тук
доказахме, че дефлацията често е обективен
процес така както смяната на лятото с есента и
зимата. Доказахме, че тя може да е вредна за
едни и полезна за други социалноикономически видове. Доказахме че при
к а п и т а л и с т и ч е с к а п а з а р н а и ко н о м и к а
дефлацията е неуправляема. Доказахме че
въпреки всичко, тя е хипнотизираща мечта за
много правителствени икономисти. Доказахме,
че с нея е свързана нарастващата власт на
Желязната пета.
Остава да докажем друг елементарен факт, а
именно че поразяващите ефекти на
обективните дефлационни процеси при
капиталистическа пазарна икономика могат да
бъдат туширани със субективна генерална
промяна в преразпределителните процеси.
Могат, но ако бъдат поискани и утвърдени от
властващия капитал при сегашни условия и
фактори. Което е невъзможно.
При реална и плоска демократична система
преразпределенията могат да се развият по
класически или оригинални схеми. Приходите в
държавния бюджет могат да нарастват чрез
банални методи: прогресивно данъчно облагане
на онези, които се отклоняват съществено от
„средните доходи“; нарастване на таксите,
акцизите и данъците върху „вредните“ за хората
и обществото продукти; въвеждане на данък
„богатство“ върху наследствата;
диференцирано облагане на корпоративната
печалба и т.н. Разходите на бюджета могат да се
насочат към: потребителска стабилност на
физическите лица и техните семейства чрез
безусловен базов доход; по-бързо нарастване на
м и н и м а л н и т е и с р е д н и т е д оход и кат о
предварително условие за нарастване на
доходите от данъци за държавата; нарастване на
държавните инвестиции в по-трудоемки
сектори като отбрана, вътрешна сигурност, ЖП
транспорт, изграждане на пътища и магистрали,
д ъ р ж а в н о зд р а ве о п а з ва н е , о б щ е с т ве н о
образование, национална култура и т.н.
Разбира се, подобна задача е трудна, но не и
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невъзможна. Тя изисква по-висока степен на
15
о б о б щ е с т в я в а н е н а п р о и з в од с т в о т о ,
разпределението, преразпределението и
16
крайното използване на обществения продукт .
Затова животът в условия на продължителен
период на протичащи дефлационни процеси в
световната икономика не трябва да се счита за
поредния „Армагедон”, който да обезсърчава
опитите на учени и изследователи в техните
търсения за тези управленски механизми на
макроикономическо ниво, които да водят до
оптима лно функциониране на единния
15

При разглеждане на проблема за степента на обобществяване на
производството, фундаментален е въпросът за собствеността върху
средствата за производство. Действително, за собственост се говори,
когато се описва отношението на определен субект върху дадени вещи, в
неговото противопоставяне по повод на отношението на друг субект към
същите вещи. И в този смисъл имаме определяне на поле на свободни
действия за притежателя на обекта, както и съответните ограничения за
всички останали частни лица или фирми. В тази връзка може да се
направи практическият извод, че вещите са предмет на собственост не
защото са ограничени в природата, а се превръщат в ограничени в
рамките на икономическата система, тъй като се превръщат в предмет на
собственост. По-нататък, полето на свободни действия характеризира
общественото положение на субекта на собствеността. При достатъчно
на брой центрове на собственост управлението, по презумция, е
дезинтегрирано и управляващите сигнали са достатъчно разнопосочни и
действат на принципа на „орела, рака и щуката”, като при такъв сценарий
са актуални многобройни центрове на управленска оптимизация,
претендиращи за генерирания от предприемаческата дейност остатъчен
доход. При такова структурно състояние на съвкупната икономика,
екстензивният компонент на нейната динамика се натъква на предели
при твърде ниска степен под оптималното си равнище, което
възпрепятсва и по-нататъшното движение по интензивен път.
16
Оптимизацията на икономическите връзки на базисното равнище в
една икономическа система не е въпрос на прекомерна претенциозност,
от която е необходим отказ в интерес било на някаква опростена
практика, било на носталгията към многобройните конкуриращи се
помежду си дребни търговци. Касае за жизнено важно условие, от което
зависи интензивният тип динамика на икономическата система в цялост.
При достатъчно опростен състав на обществения продукт, при
достатъчно ниска специализираност на предприятията, при достатъчно
малка концентрация на производството в тях, при скъп транспорт и слабо
развита инфраструктура на транспортните артерии, кръгът от варианти
за всяко отделно предприятие в рамките на базисния хоризонт е твърде
тесен и съответно на това опцията му е ограничена. Затова задачата за
достигане на оптимум има тривиално решение, което не излиза извън
възможностите на т. нар. свободна конкуренция. Не е така, обаче, при
обогатяване на обществения продукт по състав и особено по
разновидности на продукцията, при повишена механизация и особено
при автоматизация, тъй като степента на специализация и на
концентрация за всяко едно от предприятията в качеството им на
производители придобива все по-голямо значение не само като резултат
от тяхното развитие, но и като условие за внедряване на по-висока
техника. Изхождайки от очертания по-горе проблем, е необходим
непазарен („предпазарен“) практически механизъм, осигуряващ
оптимизация на взаимовръзката между всички елементи на
макроикономическата система. Необходимо е да се съблюдават
оптимални пропорции между натрупване и потребление, както и по
отношение разполагаемите доходи на населението и производството на
продукти за крайно потребление. Условията за реализиране на такава
оптимизация биха били налице при обществена собственост върху
средствата за производство и в рамките на принципно нов механизъм за
осигуряване на постъпателно икономическо развитие, опиращ се на
интензивната компонента, посредством иновации, осъществявани на
ниво отделни предприятия. По този начин се дава свобода за инициатива
към иновации отдолу. Дава се тласък за развитие на интензивната
динамика в производството. Осигурява се увеличаване на печалбите на
ниво основни производствени структурни единици.
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организъм на глобалната икономическа система
и на националната икономика като неин
съставен елемент. За постигане на тази
оптималност е необходимо наличието на
определени предпоставки, на които беше
обърнато специално внимание в настоящата
разработка. Тук можем да добавим съществен
фактор, от който в твърде голяма степен зависи
адекватният избор на един или друг подход за
третиране на проблемите на националното
управление. Става дума за сложността на
икономиката и на връзките на взаимно
обуславяне,които са характерни за един или
друг етап от нейното развитие. При
простостокови отношения, характеризиращи се
с ниска степен на сложност и гъстота на мрежата
от елементарни връзки, управлението на
икономическите системи няма нужда от
стратегически поглед върху протичащите,
основно, в краткосрочен аспект, процеси по
придвижване на технологичното производство
от етап суровина до крайна продукция, като тук
изпъкват твърде кратки цикли на прави и
обратни връзки, локализирани на ограничени по
територия форми на реагиране.
Не е така, обаче, в съвременните условия на
засилена времева и пространствена
неопределеност, при която реакцията на
производствената система на външните
въздействия не може да остане само като
страничен продукт от нейното цялостно
функциониране. Расте ролята на
централизираната икономическа политика, в
чиито рамки локалните въздействия върху
компонентите на системата играят все позначима роля за определяне на общата
управленска реакция на променящите се
екзогенни условия. Този процес има решаващо
влияние върху стопанските субекти, в опитите
им да пренастроят цялостната функционираща
система, по пътя на замяната на остарелите
управленски механизми с такива, които са
адекватни на новото време, в което са принудени
да оцеляват както отделните стопански
структури, така и националните икономики и
регионалните образувания, имащи място в една
или друга точка на земното кълбо. Каква
прекрасна задача!
И тогава умерената инфлация или дефлация
ще са дребни подробности от красивия общ
пейзаж!
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Публични разходи на
Република България емпирични характеристики и възможности за моделиране
доц. Николай Атанасов, ди,
Медицински университет - Пловдив
Бургаски свободен университет
Въведение
Публичните разходи се налагат като
основна научна категория в областта на
публичните финанси след утвърждаването на
ко н с т и т у ц и о н н и я р е ж и м н а д ъ р ж а в н о
управление, успоредно с възникването на
с ъ в р е м е н н ат а б юд же т н а п р а кт и ка .
Икономическата наука включва в своя анализ
публичните разходи относително късно. Това
става по времето на класическата школа [1].
Отношението на класическата школа към
разходите на публичния с ектор с а
рестриктивни. В основата им стои хипотезата и
убеждението, че те не създават национален
доход, а са само инструмент за
преразпределение, на част от него, между
икономическите субекти. Т.е. публичните
разходи по своя характер са възприемани като
непродуктивни и поради природат а на
инструментите им на финансиране са считани за
феномен, който съкращава възможностите за
растеж на частния капитал, частните
инвестиции, а от там и на националното
стопанство. На тази основа предложенията на
икономистите от края на 18-ти и началото на 19ти век логично са насочени към ограничаване на
сумата на публичните разходи на данъчното
бреме и най-вече на дълга, дори неговото
окончателно погасяване.
Тези възгледи търпят промяна, дори
отхвърляне, в по-ново време от кейнсианската
школа в средата на изминалото столетие. Много
важен момент от това икономическо учение е
възприемането на бюджетните разходи, наравно
с данъците, дори и дълга като инструменти за
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стимулиране на ефективното търсене с цел
достигане на националното стопанство до
състояние на пълна заетост.
С усъвършенстването и налагането на
системат а за измерване и отчит ане на
националния доход и обществен продукт, през
втората половина на 20-ти век, публичните
разходи освен в абсолютен размер се представят
като дял от брутния национален (вътрешен)
продукт. Делът на разходите на публичното
стопанство в БВП се възприема за общ
измерител на участието на държавата в
пазарното стопанство, а с това и от гледна точка
на класическия възглед и като общ показател за
бремето на публичните финанси върху дохода на
частните икономически субекти1.
В ъ з п р и е м а н е т о н а р а з ход и т е н а
държавата и на нейните институции не може да
бъде подчинено само на механизмите за тяхното
финансиране и да бъдат възприемани само като
инструмент за алокация на ресурси. Публичните
разходи имат стимулиращ и поддържащ ефект за
повишаване на конкурентноспособността на
националното стопанство. Вложенията в
инфраструктура, образование, здравеопазване и
други социални сфери създават условия за
растеж в частния сектор поради големите
положителни външни ефекти, разпростиращи се
върху широк кръг от икономически субекти.
Освен това в много случаи публичните разходи
имат допълващ и заместващ ефект върху пазара,
тогава когато частните инвестиции липсват или
са в недостатъчен размер. Това предотвратява
загуба на добавена стойност и повишава
благосъстоянието на обществото. Ето защо
съвременното изучаване на разходите е
насочено към ефектите и последиците за
национа лното стопанство и върху
икономическия растеж, който те обезпечават.
Целта на настоящата статия е да се изучи
динамита на общата сума и промените в
публичните разходи от края на 20-ти век до наши
дни. Целта се постига с решаването на следните
задачи:
1. Построяване на динамичен ред на
общите публични разходи и изследване на
неговия тренд.
2. Разработване на иконометрични модели,
1
Причината е че в съвременните държави делът на начините на
финансиране на разходите в публичния сектор, които почиват на
безвъзмездна, задължителна и принудителна основа, в общите
разходи е между 70-80%.
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Публични разходи на Република България - емпирични...
обясняващи промените в публичните разходи
чрез БВП.
Методите на анализ, подходящи за решаване
на задачите и използвани в настоящата статия са
от областта на иконометрията и по-точно тези,
предназначени за изучаване на динамични
редове и тяхното моделиране – регресионен и
ко р е л а ц и о н е н а н а л и з и , т е с то в е з а
автокорелация, тестове за стационарност, за
хо м о с к е д а с т и ч н о с т и н о р м а л н о с т н а
разпределение на остатъци. Математическата
обработка на изходните данни е направена с
помощта на продуктите EasyReg и SPSS 13.0.
Изложение
Данни за публичните разходи у нас се
представят отдавна, докато статистиката за
макроикономическия измерител на съвкупния
доход в стопанството, какъвто е БВП, се води
отскоро. Първата година с данни за БВП е 1990
г.. Този факт поставя обективно ограничение на
динамичните редове, които биха могли да бъдат
сравнявани и моделирани по отношение на
променливи, намиращи се в зависимост от БВП.
Такава именно променлива са публичните
разходи. Други събития от близкото минало
също поставят под въпрос събирането на
съпоставими и подходящи за анализ данни в
областта на публичните финанси, а и не само.
Това е трансформацията настъпила след
периода на хиперинфлацията, т.е. 1997 г.. През
тази година се поставя и началото на пазарната
трансформация на икономиката, чрез поактивна приватизация и децентрализация на
отраслите на националното стопанство, познати
ни от периода на командно-административната
икономика. Тогава стартираха и съществени
промени във външноикономическата сфера –
появи се тенденция на приток на капитали от
страни от ЕС, постепенно се промени и
структурата на българския износ към страни от
ЕС. Друг важен аспект от трансформацията
намери израз в свиване на дела на БВП, създаден
в индустрията за сметка на услугите. В областта
на паричната политика бе въведен паричен съвет
като основа, която да осигури сигурност и повисока предвидимо ст на очакваните
икономически резултати. Малко по-късно през
1998 г. бе направена и деноминация на
националната валута. Националната данъчна
система възприе пре з 1994 г. новия за
тогавашните условия данък върху добавената
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

стойност, чрез което се доближи до практиката в
останалите развити страни. В началото на 90-те
години на миналия век започна изграждането на
данъчната и финансова администрация, която
контролира и събира данъците, осъществява
контрол в областта на публичните финанси и
т.н.. Пак през същия период осигуряването беше
„изведено” от държавния бюджет и доби
финансова автономност и самостоятелност.
Те з и п р о ц е с и с ъ з д а в ат о п р е д е л е н а
хомогенност и нужната съпоставимост на
изходните данни за публични разходи и
съвкупен доход в националното стопанство. От
тази гледна точка надежден анализ на проблема
би могъл да се извърши въз основата на редове,
обхващащи времето от 1998 г. до настоящия
момент. Т.е. бихме могли да построим ред с
начало 1998 г. и край 2013 г. – общо 16
наблюдения на променливите общи публични
разходи и номинален БВП. На таблица 1 могат
да бъдат видени дискутираните променливи с
техните годишни стойности.

Табл. 1. Публични разходи и БВП на Република
България през периода 1998 г. – 2013 г..

Източниците на данните са два:
- интернет сайта на НСИ – за всички
стойности на номиналния БВП [2] и за
публичните разходи, без 2013 г. [3];
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- интернет сайта на Министерство на
финансите за размера на разходите по
консолидираната фискална програма за 2013 г.
[4].
На фигура 1 са представени двата динамични
реда, логаритмувани с натурален логаритъм
значения с цел по стигане на по-добра
съпоставимост във времето.
12
LnPE
LnGDP

10

8

6

4

2

От фигура 1 виждаме, че поведението на
д в е т е в е л и ч и н и въ в в р е м е то е и з ц я л о
аналогично. Затова може да се очаква, че
функциите, които биха описали по най-добрия
начин темпоралните промени на публичните
разходи и на БВП ще са едни и същи.
Три функции – compound, growth и exponent
представят по най-добрия начин промените в
общите публични разходи, дължащи се на
времето (табл.2). Изброените функции са
нелинейни, показателни и експоненциални, но
чрез логаритмуване могат лесно да приемат
линеен вид [5].
Функцията от типа „compound” е с по-висока
стандартна грешка на оценката на регресионния
коефициент (SEβ1 = 0,0055). Докато другите два
модела са с еднакви и по-малки грешки на
регресионния коефициент (SEβ1= 0,0051).
Аналитичният вид на трите трендови модела
на общите публични разходи е както следва:

0

t

19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13

PE = 8596,92 . 1,09 ,
(9,06+0,09.t)

PE = e
,
и
0,09.t
PE = 8596,92 . e ,

Фиг. 1. Натурални логаритми на публичните
разходи и на номиналния БВП на Република
България през периода 1998 – 2013 г..
Трендови модели
Трендовите модели представляват
еднофакторни регресионни зависимости на
а н а л и з и р а н ат а ве л и ч и н а с н е з а в и с и ма
променлива времето. Т.е. за публичните разходи
(PE), респективно за БВП (GDP) ще имаме:
PE = f (t)
и
GDP = f (t).

№

1.

(5)

Ln(PE) = 9,06 + 0,09. t

(6)

По отношение поведението на номиналния
БВП се получават аналогични трендови
зависимости. Дори наблюдаваме съвпадение
при оценките на регресионните коефициенти.

(2)

Коефициент на регресията и
свободен член

Сила на връзката

Стандартна
грешка на
модела

β0

Sig.T

β1

Sig.T

R

R2

Sig.F

8596,92
9,06
8596,92

0,000
0,000
0,000

1,09
0,09
0,09

0,000
0,000
0,000

0,977
0,977
0,977

0,954
0,954
0,954

0,000
0,000
0,000

0,093
0,093
0,093

22489,47
10,02
22489,47

0,000
0,000
0,000

1,09
0,09
0,09

0,000
0,00
0,000

0,983
0,983
0,983

0,966
0,966
0,966

0,000
0,000
0,000

0,083
0,083
0,083

PE

compound
growth
exponent
2.

(4)

След логаритмуване трите функции приемат
един и същи вид:

(1)

Променлива,
функция

(3)

GDP

compound
growth
exponent

Табл. 2. Характеристики на времевите модели на PE и GDP.
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Публични разходи на Република България - емпирични...
Ако не вземем под внимание константата ще
отчетем, че т рендоват а динамика на
номиналния БВП се обяснява по един и същи
начин, както и тази на общите публични
разходи. Трендовата функция на БВП, получена
след логаретмуване приема вида:
Ln(GDP) = 10,02 + 0,09. t

автокорелационната функция, представена при
нарастващ брой на лаговете.
За двете променливи значеният а на
коефициентите на автокорелация с нарастване
на лаговете от 1 до 6 могат да бъдат видени на
фигури 2 и 3.
PE

(7)

1,0

Един и същи ъглов коефициент показва, че
една единица промяна във времето води до 0,09
единици промяна в натуралния логаритъм на
PEи GDP.
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0,0

Conﬁdence

-,5

ACF

Limits

-1,0

Coefﬁcient
1

2

3

4

5

6

Lag Number

Фиг. 2. Автокорелационна функция (ACF) на
разходи.

GDP
1,0

,5

0,0

Conﬁdence

-,5

Limits

ACF

Емпирично измерване на връзката
между публичните разходи и БВП.
Икономическата логика позволява да се
търси зависимо ст между разходите на
публичните институции и равнището на БВП.
Проблем обаче, както и при много други
зависимости в областта на икономиката е
съществуването на двупосочно въздействие –
т.е. двете анализирани променливи могат да
сменят ролите си на предиктор и на фактор
едновременно. Случаят с PE и GDP е именно
такъв, защото от една страна разходите на
правителството са елемент на БВП, т.е. могат да
стимулират или да задържат икономическия
ръст, а от друга БВП е основният и главен
източник за формиране на публични финансови
средства, с други думи да предопределя
равнището на бюджетните разходи на различни
нива в публичния сектор.
В настоящото изследване ще разгледаме
БВП като независима променлива, а публичните
разходи в качеството им на резултат.
В р ъ з к а т а м е ж д у и ко н о м и ч е с к и
променливи, представляващи динамични
редове може да бъде анализирана в два аспекта –
к р ат ко с р оч е н и д ъ л го с р оч е н п л а н .
Краткосрочните зависимости се измерват с
коефициент на корелация, като се отчита и
факта, че обикновено икономическите редове са
изложени на автокорелация. В такива случаи се
подхожда към нейното от ст раняване и
п р е в р ъ щ а н е т о н а и з ход н и т е р е д о в е в
стационарни. Стационарността се постига чрез
интегриране на значенията на изходните редове
в определен порядък. За установяване на
стационарността най-често се използва т.нар.
тест на Дики-Фулер. От своя страна наличието
на автокорелация може да бъде открито чрез

,5

-1,0

Coefﬁcient
1

2

3

4

5

6

Lag Number

Фиг. 3. Автокорелационна функция публичните
наноминалния БВП.

Автокорелационните коефициенти спадат
под 0,5 едва след 4 лаг, а при 5 и 6-ти лаг стават
близки до нула. Този резултат ни подсказва, че
изходните редове на публичните разходи и на
БВП са изложени на силна автокорелация. След
преобразуване с натурален логаритъм и
интегриране с разлики от първи порядък - I(1)
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получаваме доста по-различни стойности на
автокорелационната функция (фиг. 4 и 5).
PE
1,0

,5

0,0

Conﬁdence

ACF

-,5

Limits

-1,0

Coefﬁcient
1

2

3

4

5

6

7

8

9

чрез формули 8 и 9.
Помощните модели на променливите са
както следва [6, 7, 8, 9]:
ΔLn(PE) = β.Ln(PE)t-1 + εt
(8)
и
ΔLn(GDP) = β.Ln(GDP)t-1 + εt
(9)
Числовите оценки на двата помощни,
тестови модела без свободен член и време като
независими променливи са както следва2:
ΔLn(PE) = 0,008.Ln(PE)t-1 + εt
(10)
(4,1416)
и
ΔLn(GDP) = 0,007.Ln(GDP)t-1 + εt
(11)
(4,7586)

10 11 12 13

Lag Number
Transforms: natural log, difference (1)

Ф и г. 4 . А в т о к о р е л а ц и о н н а ф у н к ц и я н а
PE след интегриране и логаритмуване.

GDP
1,0

,5

0,0

Нулевата хипотеза за наличие на единица
корен (т.е, че редовете не са стационарни) не
може да бъде отхвърлена, защото t-критерият на
оценката на коефициента пред лаговата,
не зависима променлива е по-ма лък по
абсолютна стойност от критичното значение (в
случая за помощен модел без свободен член и
тренд при 5% значимост критичната стойност е 1,93, а при 10%-на значимост на теста е -1,60).
На таблица 3 може да бъде видян емпиричния tкритерий на коефициентите на помощните
регресионни модели без тренд и константа, но с
използване вече на интегрирани с разлики от
първи порядък стойности на Ln(PE) и Ln(GDP).

Conﬁdence

ACF

-,5

Limits

-1,0

Coefﬁcient
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Lag Number
Transforms: natural log, difference (1)

Фиг. 5. Автокорелационна функция на
GDP след интегриране и логаритмуване.

На последните две фигури виждаме ясно, че
интегрирането с разлики от първи порядък
редуцира съществено автокорелацията. Изводът
е, че моделирането на зависимости между
публичните разходи и БВП е нужно да стане
след логаритмуване с натурален логаритъм и
интегриране с разлики от първи порядък на
изходните значения.
Тестовете на Дики-Фулер дават аналогични
резултати с помощни тестови модели (ADF) без
свободен член и тренд от вида на посочените
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Табл. 3. Резултати от теста на Дики-Фулер за
логаритмуваните и интегрирани с разлики от първи
порядък изходни редове.

Резултатите от теста за стационарност на
редовете с разлики от първи порядък не дават
еднозначен отговор за отсъствието на единица
корен. При публичните разходи
стационарността е в сила, но при 10%-тно
равнище на теста, а при БВП дори хипотезата за
наличието на единица корен не може да бъде
отхвърлена при 10%-тно значение на теста.
2

В скобите под регресионния коефициент е посочено
значението на t–критерия.
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Публични разходи на Република България - емпирични...
Изводите от проведения тест на Дики-Фулер
при равнище на значимост от 5% не ни дават
о с н о в а н и е д а з а к л юч и м , ч е п р и т а к а
съще ствуващите динамични редове на
публичните разходи и на номиналния БВП, за
периода 1998 г. – 2013 г., те са стационарни,
дори и при интегриране с разлики от първи
порядък. Този феномен най-вероятно се дължи
на малкия брой на наблюденията (n=16).
Все пак опитите за измерване на силата на
емпиричната връзка между променливите може
да продължи, но в условията на липса на
стационарност.
Ко р ел а ц и о н н а м а т р и ц а и л и н е й н и
регресионни модели.
Ко р е л а ц и о н н а т а м а т р и ц а н а д в а т а
логаритмувани и интергрирани с разлики от
първи порядък
редове е представена на
таблица 4.

Табл. 3. Корелационна мат рица на
логаритмуваните и интегрирани с разлики от първи
порядък изходни редове.

Налице е умерена до силна статистическа
връзка между значенията на преобразуваните
динамични редове. Това е предпоставка за
намиране на достоверен емпиричен модел
обясняващ промените в публичните разходи.
Първа стъпка в емпиричното дефиниране на
връзката между публичните разходи и БВП е
по строяването на еднофакторен линеен
регресионен модел. Както отбелязахме по-горе
като независима променлива ще използваме
GDP. В този модел ще използваме
преобразуваните редове чрез логаритмуване и
интегрирани с разлики от първи порядък,
защото в тях степента на автокорелация е почти
отстранена. Т.е. ще имаме:

Оценката на константата на модела не е
статистически достоверна и тя може да бъде
пренебрегната в анализа. Регресионният
коефициент обаче е статистически значим (tvalue = 2,225; Sig.T = 0,026). Моделът е
статистически достоверен - F(1;13) = 4,95 с
равнище на значимо ст - Sig.F = 0,044.
Коефициентът на детерминация обаче е
относително нисък 0,276. Остатъците на модела
са независими, защото тестът на Ljung-Box (Q
statistics) е с ранище на значимост над
критичните 5% (p-value = 0,883) и не позволява
отхвърлянето на нулевата хипотеза за липса на
автокорелация. Освен това остатъците са
нормално разпределени и хомоскедастични.
Това се потвърждава от тестовете на Jarque-Bera
(при емпирична стойност на критерия 0,01,
която е по-малка от критичното значение 5,99
при 5%-на значимост и p-value = 0,99) и BreuschPagan (с тестово значение 0,358 и критична
стойност 3,84 и p-value = 0,55). В двата случая се
приемат нулевите хипотези - за нормално
разпределение и за хомоскедастичност на
остатъците на регресионния модел. Наличните
резултати от анализа на остатъците на модела
дават основание за приемане на числовите му
оценки за достоверни, определени по реда на
метода на най-малките квадрати.
Други три модела, които могат да бъдат
представени на вниманието на читателя са
базирани на предходния, но първият от тях
включва Diff(LnPE,1)t-1 като лагова независима
променлива, вторият с включване и на времето
като п р ед и кто р , а т р е т и я т и з п ол з ва и
Diff(LnGDP,1)t-1 . Т.е. тестваме и оценяваме
следните функционални форми:
Diff(LnPE,1)=β0+β1.Diff(LnGDP,1)+β2.Diff(LnPE,1)t-1

(14)
Diff(LnPE,1)=β0+β1.Diff(LnGDP,1)+β2.Diff(LnPE,1)t-1+β3.t

(15)
и

Diff(LnPE,1) = β0 + β1. Diff(LnGDP,1)

(12)

С прилагане на метода на най-малките
квадрати получаваме следните числови
характеристики на този модел:
Diff(LnPE,1) = 484,42 + 0,263. Diff(LnGDP,1)
(0,855) (2,225)
(13)
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Diff(LnPE,1)=β0+β1.Diff(LnGDP,1)+β2.Diff(LnPE,1)t-1+β3.
Diff(LnGDP,1)t-1+β4.t
(16)

Очакванията са с добавяне на новите
променливи от дясната страна на регресионното
уравнение да се постигнат по-добри свойства.
Числовите оценки на тези три модела са
обобщени на таблица 5.
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№

1.

2.

3.

Емпиричен модел

Коефициент на регресията и свободен член 3

β0
β1
β2
β3
β4
С лагова факторна
променлива като
178,50
0,275
0,160
независима
(0,807)
(0,042)
(0,533)
0,305 0,135
С лагова факторна
като независима
променлива и
-105,12
0,279
0,162
27,86
времето
(0,937) (0,0499) (0,546) (0,792)
0,310 0,275
С лагова факторна
като независима,
лагова независама
променлива и
107,82
0,206
-0,148
0,265
-28,17
времето
(0,932)
(0,154)
(0,65) (0,155) (0,795) 0,437 0,224
Табл. 5. Числови оценки на емпиричните модели на публичните разходи.

От резултатите, показващи числовите
стойности на съответните емпирични модели на
публичните разходи с е убеждаваме, че
включването на допълнителни променливи не
осигурява нужната достоверност. Макар
коефициентите на детерминация да растат (в
случая с най-много включени предиктори R2
достига до 0,437) оценките на коефициентите
пред независимите променливи са
статистически незначими. Не са достоверни и
общите оценки на моделите, защото равнището
на значимост на F теста е над критичния праг от
5%. Забелязваме само, че в първия и втория
модел стойността на коефициента (β1) пред
независимата Diff(LnGDP,1) е статистически
достоверна и приема стойности, съответно 0,275
и 0,279.
Изводи
Емпиричното изучаване на икономическите
променливи търпи множество ограничения и е
нужно преодоляването на редица трудности.
Една от тях в конкретния случай е малкият брой
на наблюденията.
Като отчитаме тези особености резултатите
от проведеното проучване за периода 1998 г. –
2013 г. позволяват формулирането на следните
основни изводи:
- публичните разходи имат ясно изразен
възходящ тренд на развитие, изключение е само
2010 г., в която те са спаднали със 6,8% спрямо
предходната това се дължи на негативните
ефекти от пика на световната финансова криза;
- в относително изражение публичните
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Сила на
връзката и
обща оценка
на модела
R2
Sig.F

Стандартна
грешка на
остатъците

1517,75

1586,35

1510,67

разходи са нараснали с 244% в края на периода
спрямо неговото начало;
- между величината на публичните
разходи и на номиналния БВП е налице силно
изразена правопропорционална зависимост –
трендовите им функции са еднотипни, дори
оценките на регресионните коефициенти
съвпадат;
- годишните стойности на публичните
разходи са изложени на висока автокорелация,
която се преодолява в значителна степен чрез
построяване на ред с разлики от първи порядък –
I (1);
- от те стваните емпирични модели
ст атистиче ски до стоверен с е оказва
еднофакторният с предиктор Diff(LnGDP,1), в
същото време неговите остатъци отговорят на
изискванията на МНК;
- интегрираните от първи порядък
логаритмувани стойно сти на БВП са
статистически значим предиктор на промените в
публичните разходи, като една единица
изменение в натуралния логаритъм на прираста
(на верижна база) на БВП води до 0,263 единици
изменение в прираста на натуралния логаритъм
на публичните разходи.
Потенциални бъдещите изследвания и
моделиране на поведението на публичните
разходи у нас е нужно да се осъществяват в
условията на по-богат емпиричен материал. Подългите редове вероятно биха осигурили повисока надеждност и полезност на
дискутираните тук модели.
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Пътят на България
към еврозоната.
С или без валутен
борд?
ас. д-р Янко Христозов,
УНСС, София
България е малка и отворена икономика в
преход, която, макар и с известно закъснение, бе
сериозно засегната от глобалната икономическа
криза и продължава да бъде изложена на рискове
и заплахи, произтичащи както от външната, така
и от вътрешната икономическа среда. Преди
кризата страната изпълняваше почти всички
критерии за номинална конвергенция, с
изключение на този за ценова стабилност, а
понастоящем (данни към април 2014 г.) покрива
само критерия за публичния дълг. При създалата
се ситуация с решението на правителството от
месец февруари 2015 г. за покриването на
дефицита с нови заеми за 16 млрд. лева в
следващите две години се очаква в скоро време
страната да не отговаря на изискванията и на
този критерий. Напредъкът, постигнат в
подготовката за членство в еврозоната, бе
естествен резултат от динамичния и висок
растеж на националната икономика, който
стимулира процеса на номинално и реално
сближаване с ЕС. Моделът на икономическо
развитие преди кризата обаче доведе до
натрупването на значителни вътрешни и
външни макроикономически дисбаланси, а това
направи страната уязвима към външни шокове.
През 2015 г. се навършват осем години
откакто България е пълноправен член на
Европейския съюз. Темата за европейската
интеграция в различните ù измерения –
политически, социални, икономически и
п а р и ч н и , е ш и р о ко д и с ку т и р а н а .
Икономическият паричен съюз (ИПС) се
създава през 1992 г. и се характеризира с обща
валута и парична политика за членовете. На
01.01.1999 г. 11 държави членки на ЕС приемат
еврото. По-късно на няколко етапа към тях се
присъединяват още 8. Този експеримент става
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р е а л н о с т и м е н н о с у с т а н о вя ва н е то н а
Икономиче ския паричен съюз. Целта е
повишаване на икономическата ефективност и
стандартът на живот чрез въвеждането на
единна валута, което би улеснило обмена на
стоки, услуги, пари и др. Раждането на еврото
води до фиксиран валутен курс между всички
държави членки на ИПС. Според П. Кругман. М.
1
Обстфелд и М. Мелиц с решението си да
създадат валутен съюз страните от ИПС жертват
в още по-голяма степен суверенитета си по
отношение на монетарната политика, отколкото
изисква един фиксиран валутен режим. Според
авторите по този начин държавите се отказват от
националните си валути и монетарни политика
и еврото се явява крайно решение на трилемата:
абсолютна стабилност, абсолютна отвореност
на финансовата търговия и без каквато и да е
монетарна автономност. Според мен въпросът е
дискусионен и централните банки на държавите
членки на еврозоната все пак имат възможност
за осъществяване на парична политика по
отношение на използването на различни
инструменти за влияние върху инфлацията и
лихвените проценти. Друг е въпросът дали ги
и з п о л з в а т. О п и т ъ т и е ф е к т и т е о т
присъединяването към споразумение за
фиксиране на валутните курсове са сложни и
зависят от редица микро- и макроикономически
фактори. Прoведeните структурни рeфoрми в
гoдинитe след въвеждaнетo нa пaричния съвет
практически дадоха възможност дa се aдaптирa
икoнoмикaтa нa стрaнaтa към услoвиятa нa
пaричен съюз. Присъединявaнe нa Бългaрия към
ИПС би следвало да не дoвeде дo съществени
прoмени в мехaнизмa нa действие нa
икoнoмикaта, тъй кaтo процесът е подобен.
П ъ тя т н а Б ъ л г а р и я к ъ м e в р o з o н a т a
преминaвa през някoлкo етaпa. Първoтo условие
бе стрaнaтa дa стaне член нa ЕС, кoетo е фaкт от
2007 г. Следваща стъпка е членство в т.нaр.
“чaкaлня” нa еврoзoнaтa - Вaлутнo-курсoв
мехaнизъм ІІ (ВКМ II) и дa oстaне в тoзи
механизъм зa най-малко две гoдини. При тези
условия, заедно с покриването на т.нaр.
Мaaстрихтски критерии, България ще бъде
пълнoпрaвен член нa еврoзoнaтa. След кaтo се
изпълни първoтo услoвие и се присъедини към
ЕС през 2007 г., следвaщaтa стъпкa все още
предстои. Сaмo преди някoлкo гoдини, кoгaтo
2

Кругман, П., Обстфелд, М., Мелиц, М., „Международен
Икономикс. Теория и политика“, УНСС, София, 2013 г., стр. 658
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нaстoящaтa финaнсoвa и икoнoмическa криза
все още не бе зaсегнaлa Еврoпa, тaзи втoрa
стъпкa зa приемане на еврoтo изглеждаше леснa.
Редица анализатори прогнозираха, че до
момента България вече би следвало да е във
ВКМ II, за който практически няма изисквания.
В ъ п р е к и т o в a , з a ч л е н с т вото в н е г o е
н е o бх o д и м o a б с o л ют н o м н o з и н с т в o н a
ЕКOФИН (Съвет на ЕС по икономически и
финансови въпроси) и ЕЦБ. Зa целтa вoдещ на
прегoвoрния екип следвa дa бъде министърът нa
финaнсите, подкрепян от гуверньoрa нa
нaциoнaлнaтa бaнкa. Те трябва да убедят всички
членове на Управителния съвет на ЕЦБ, че
стрaнaтa е гoтoвa дa влезе в преддвериетo на
е в р o з o н a т a . В с ъ щ н о с т то з и п р о ц е с н а
убеждаване е същинскaтa чaст oт приемането на
страната във ВКМ II, дoкaтo процесът на сaмoтo
глaсувaне се счита пo-скoрo зa фoрмaлнoст. Една
от причините зa тoвa е именно фактът, че тoвa е
фaзaтa, в кoятo ЕЦБ имa мaндaт дa глaсувa,
дoкaтo нa следвaщия етaп, нa кoйтo прaктически
се въвежда еврoтo, вaжнo е пoкривaнетo нa
Мaaстрихтските критерии, и тoгaвa ЕЦБ мoже
сaмo дa дaде препоръките си за гoтoвнoсттa нa
дaдения кaндидaт.
Условията за членство в еврозоната са
пoзнaти кaтo Мaaстрихтски критерии, поради
тoвa, че сa включени в Дoгoвoрa зa Еврoпейския

съюз, пoдписaн в Мaaстрихт през 1992 г. Тoзи
нaбoр oт мaкрoикoнoмически изисквания се
рaзглеждa в допълнение към изисквaнетo зa
пoне двегoдишен пре стой във ВКМ II.
Мaaстрихтските критерии са: бюджетен
дефицит, който не надхвърля 3% от БВП;
държавен дълг под 60% от БВП; устойчивост на
цените и средногодишен темп на инфлация,
който не нaдминaвa с повече от 1,5 процентни
пункта този в трите държaви членки с нaй-нискa
инфлация; дългосрочните лихвени проценти да
не надхвърлят с повече от 2 процентни пункта
средното ниво в страните с нaй-високa ценова
стабилност; обменният курс нa нaционaлнaтa
вaлутa не може дa излиза извън диапазона от +/15% колебание в сравнение с еврото (което
предстaвлявa ВКМ II) и нaционaлнaтa вaлутa не
следва да е била девaлвирaнa. При евентуално
членство във ВКМ II България следва да
продължи да изпълнява критериите зa членство
в еврoзoнaтa.
Данните за България относно състоянието на
критериите от Маастрихт в България и
референтните стойности (реф. ст-ст) за
последните 7 години са посочени на фиг.1.
Последният референтен период, в който ЕЦБ
разглежда критериите за конвергенция на
3
България, е от май 2013 г. до април 2014 г.
Средният темп на инфлация за 12-месечния

Фиг. 1 Изпълнение на Маастрихтските критерии, България2 (2007-2014г.)
2
3
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НСИ, ЕВРОСТАТ, БНБ, ЕЦБ, СБ
Доклад за конвергенция на ЕЦБ, юни 2014 г., стр.78
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период между 2013 и 2014 г., измерен с
хармонизирания индекс на потребителските
ц е н и ( Х И П Ц ) , е - 0 , 8 % , т. е . д о с т а п од
референтната стойност от 1,7% по критерия за
ценова стабилност. Ако се разглежда по-дълъг
период назад, през последните осем години
инфлацият а в България, измерена чрез
потребителските цени, е колеблива и на годишна
база се движи в диапазона от 0,4% до 12,0%.
Повишаването на инфлацията в периода
2 0 0 7 – 2 0 0 8 г. о т р а з я в а к о р е к ц и и в
а д м и н и с т р ат и в н о о п р е д е л я н и т е ц е н и ,
хармонизирането на акцизите с равнищата им в
Е С , п о р ед и ц а от ш о ко ве от с т р а н а н а
предлагането и нарастващ натиск от страна на
търсенето. Резкият спад през 2009 г. отчасти се
дължи на по-ниските цени на основните
суровини и на свиващата се икономическа
активност. През 2010 г. и 2011 г. инфлацията
постепенно отново се повишава съответно до
3,0% и 3,4%, отразявайки най-вече
по скъпването на о сновните суровини и
повишения на акциза върху тютюневите
изделия. Впоследствие облекчаването на
натиска от страна на цените на основните
суровини, съчетано с по-слабото вътрешно и
въ н ш н о т ъ р с е н е , в од и д о п о с т е п е н н о
понижаване на инфлацията. Освен ниското
равнище на базисната инфлация значителни
намаления на административно определяните
цени допълнително способстват за ниските
равнища на инфлация, достигнати през 2013 г.
Годишният темп на инфлацията следва
низходящ тренд, понижавайки се от 1,0% през
май 2013 г. до най-ниската стойност от -2,1%
п р е з ф е в р у а р и 2 0 1 4 г. , с л е д ко е т о с е
възстановява, за да се установи на -1,3% през
април 2014 г. Тази динамика се обусловя отчасти
от низходящия тренд на международните цени
на храните и енергията и в по-малка степен от
покачването на ефективния валутен курс. Освен
това извънредни вътрешни фактори оказват
з н ач и т е л е н н а т и с к з а п о н и ж а в а н е н а
инфлацията. Тези фактори включват намаляване
на контролираните цени на електроенергията за
домакинства, както и намаления на други
административно определяни цени, понижаване
цените на транспорта и на здравните услуги, а
добрата селскостопанска реколта допринася за
поевтиняване на храните. Според последните
налични прогнози на ЕЦБ и Евростат, се
предвижда инфлацията през 2014–2015 г. да
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нараства постепенно от текущите силно
отрицателни нива до стойности в диапазона от 0,8% до 0,9% до края на 2014 г. и от 0,9% до 2,3%
през 2015 г. Икономическата активност и
вътрешното търсене се очаква постепенно да се
въ з с т а н о вя ват, т ъ й като н е с е оч а к ват
допълнителни намаления на административно
определяните цени, а международните цени на
основните суровини може да се стабилизират.
Въпреки това инфлационният натиск в България
е възможно да бъде смекчен от слабо вътрешно
търсене, висока безработица и нестабилна
международна среда. Рисковете относно
прогнозата за инфлацията изглеждат като цяло
балансирани в кратко- и в средносрочен
хоризонт. Съществуват рискове от надценяване
в резултат от по-слабото от очакваното
вътрешно търсене. Международните цени на
основните суровини, както и прекратяване или
обрат в неотдавнашните понижения на
административните цени може обаче да породят
риск от подценяването ù. НСИ предвижда -0,4 %
инфлация за януари 2015 г. Този индекс се
обявява като предварителен, тъй като са
изчислени с данни от изследването на
домакинските бюджети за периода октомври
2013 - септември 2014 година. Окончателните
данни за индексите на потребителските цени за
януари 2015 г., изчислени с годишните данни за
теглата от изследването на домакинските
бюджети за 2014 г., ще бъдат обявени заедно с
данните за февруари 2015 година. В по-далечна
перспектива поддържането на устойчиво ниски
темпове на инфлация в България може да се
окаже трудно в средносрочен план предвид
ограничените възможности за активна парична
политика при съществуващия режим на паричен
съвет. Процесът на догонване вероятно ще даде
отражение върху инфлацията в средносрочен
хоризонт, тъй като БВП на човек от населението
и равнището на цените в България са значително
по-ниски от тези в еврозоната. Все пак е трудно
да се оцени точният размер на ефекта върху
инфлацията, дължащ се на този процес на
догонване. Когато икономиката се възстанови и
бъде постигнат напредък в конвергенцията на
доходите, конвергенцията на ценовите равнища
вероятно ще продължи. Тя на свой ред ще
намери проявление под формата на по-висока
вътрешна инфлация предвид фиксирания
номинален валутен курс. При процеса на
икономическа конвергенция не може изцяло да
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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се изключи възобновяването на значителен
н ат и с к от с т р а н а н а т ъ р с е н е то , ма ка р
извършващият се процес на съкращаване на
коефициентите на ливъридж да ограничава в
близко бъдеще този риск. Предвид режима на
паричен съвет и ограниченото въздействие на
алтернативни инструменти за провеждане на
антициклична политика може да се окаже
трудно да се предотврати ново натрупване на
макроикономически дисбаланси, включително
високи темпове на инфлация. В обобщение,
въпреки че понастоящем 12-месечният среден
темп на инфлация в България, измерен с ХИПЦ,
е значително под референтната стойност,
съществуват опасения относно устойчивостта
н а ко н в е р г е н ц и я т а п о о т н о ш е н и е н а
инфлацията.
За момента България не подлежи на решение
на Съвета на ЕС за наличие на прекомерен
бюджетен дефицит. През последния разглеждан
референтен период бюджетното салдо на сектор
„държавно управление“ отчете дефицит в
размер на 1,5% от БВП, т.е. значително под
референтната стойност от 3%. Съотношението
„брутен държавен дълг/БВП“ е 18,9%, т.е. много
под референтната стойност от 60%. От 2007 г. до
2008 г. се наблюдава бюджетен излишък, а през
2009 г. е регистриран бюджетен дефицит от 3,9%
от БВП. В периода от 2010 до 2012 г.
с ъ от н о ш е н и е то н а д е ф и ц и т а к ъ м Б В П
значително е намаляло. Тъй като през 2009 г.
съотношението на дефицита спрямо БВП се
повиши над референтната стойност от 3% от
БВП, на 13 юли 2010 г. ЕКОФИН реши, че в
България е налице прекомерен дефицит, и
определи 2011 г. като краен срок за коригирането
му. През юни 2012 г. решението бе отменено,
след като България успешно намали бюджетния
си дефицит.
Цикличните фактори оказват благоприятно
въздействие върху изменението на бюджетното
салдо според ЕК, след като са допринесли за
неговото силно влошаване през 2009 г. От 2010 г.
цикличните фактори съвкупно оказват
неутрално въздействие върху изменението на
бюджетното салдо. Нецикличните фактори
о к а з в а т р а з н о п о с о ч н о в л и я н и е в ъ р ху
изменението на бюджетното салдо преди 2008 г.
и допринасят за силното му влошаване през
2009 г., достигайки стойности от -3,9 %. Това се
дължи главно на увеличението на разходите,
включително на повишението на пенсиите и на
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други дължими текущи трансфери. През втората
половина на 2009 г. правителството приложи
мащабни мерки за консолидация, които
преустановиха влошаването на бюджетното
салдо за съответната година и спомогнаха за
намаляване на бюджетния дефицит през
следващите три години. Тези мерки бяха
насочени към съкращаване по-специално на
текущите разходи и повишаване събираемостта
на данъчните приходи чрез по-доброто спазване
на разпоредбите за ДДС и данъка върху
корпоративните доходи, за да се противодейства
на спада на данъчните приходи. Нецикличните
фактори отново оказват негативно влияние за
влошаването през 2013 г. на бюджетното салдо,
гл а в н о в р е з ул т а т о т у в е л и ч е н и е н а
компенсациите на наетите лица, публичните
инвестиции и пенсиите. Основните промени в
бюджетния дефицит през 2007–2013 г.,
изглежда, отразяват структурно влошаване на
фискалната позиция на България в периода до
2009 г., подобряването ù от 2010 г. до 2012 г. и
отново влошаване през 2013 г.
Резултатите за брутния дълг на сектор
„държавно управление, съотношението
„ д ъ л г / Б В П “ о с т а ват н а й - н и с к и т е с р ед
държавите членки на ЕС извън еврозоната.
Първичният излишък и положителният
диференциал между растежа и лихвения
процент благоприятстват това развитие до 2008
г., както е посочено на графика 3. Първичният
дефицит допринася за увеличение на дълга след
2009 г., при влошаващи се макроикономически и
финансови условия, докато корекциите на
бюджетния де фицит и държавния дълг
ограничават нарастването на съотношението на
дълга, тъй като правителството намали размера
на своите финансови активи. В стратегията на
средно срочнат а фиска лна политика на
България, представена в осъвременената
4
Конвергентна програма за 2014–2017 г. , е
посочено, че бюджетният дефицит слабо ще
нарасне до 1,8% от БВП до края на 2014 г. и
постепенно ще се понижи до 0,9% от БВП до
2017 г. Съгласно осъвременената Конвергентна
програма за 2014–2017 г. структурният дефицит
ще достигне средносрочната цел в размер на
1,0% от БВП (определена в съответствие с Пакта
за стабилност и растеж) през 2016 г. Според
4
Конвергентна програма за 2014–2017 г., Министерство на
финансите, 2014 г., стр. 33
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икономическите прогнози на Европейската
комисия структурният дефицит ще остане над
средносрочната цел от 1,0% от БВП през целия
прогнозен период.
За последния период дългосрочният лихвен
процент е средно 3,5%, т.е. много под
референтната стойност от 6,2% според критерия
за конвергенция на дългосрочните лихвени
проценти. През по-голямата част от 2008 г.
дългосрочният лихвен процент в България се
стабилизира около 5%, но през декември същата
година рязко се покачва до 7,8% поради
световната финансова криза, което довеждае до
понижаване на кредитния рейтинг на България.
Дългосрочният лихвен процент в България има
постепенен, но постъпателен низходящ тренд до
2013 г., когато се стабилизира. Диференциалът
му спрямо този на еврозоната се сви значително
до около нула към края на 2012 г., след което леко
се разшири. В края на разглеждания период
диференциалът спрямо средния за еврозоната
лихвен процент е едва 1,0 процентен пункт (и 1,7
процентни пункта спрямо доходността по
облигациите на еврозоната с рейтинг ААА).
Формирането на среда, благоприятстваща
устойчивата конвергенция на България, изисква
наред с другите предпоставки, насочени към
осигуряването на обща макроикономическа
стабилност, включително устойчива стабилност
на цените. Що се отнася до
м а к р о и ко н ом и ч е с к и т е д и с б а л а н с и ,
Европейската комисия избра България за
задълбочен преглед в своя „Доклад за механизма
за предупреждение, 2015 г.“ и заключението е,
че „България продължава да е засегната от
макроикономиче ски дис ба ланси, които
изискват наблюдение и политически действия“5.
В същото време предвид ограничените
възможно сти на паричната политика за
маневриране в условията на паричен съвет е
наложително другите сфери на икономическата
политика да о сигурят на стопанството
н е о бхо д и м и я р е с у р с з а с п р а в я н е с ъ с
специфичните за страната шокове с цел
избягване на ново натрупване на
макроикономически дисбаланси. По-конкретно,
България следва да се справи с широк кръг
предизвикателства пред икономическата си
5

Доклад за механизма за предупреждение на ЕК за 2015 г. до
Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка
и Европейския икономически и социален комитет, 28.11.2014 г.,
стр .16
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политика. Българското законодателство не
отговаря на всички изисквания за независимост
на ЦБ, забрана за финансиране и правна
интеграция в Евросистемата. България е
д ъ р ж а ва ч л е н ка н а Е С с д е р о г а ц и я , и
с л ед о ват е л н о с л ед ва д а с п а з ва вс и ч к и
изисквания за привеждане на законодателството
си в съответствие с чл. 131 от Договора за
6
присъединяването ù към ЕС. Изпълнението на
критериите за номинална конвергенция към
настоящия момент не изглежда устойчиво
поради проблемите с публичните финанси и
банковия сектор в страната.
След приемането на валутния борд България
нaтрупa ценен опит, който увеличи шансовете ù
за присъединяване към еврозонaтa. Според
изследване на А. Минеа и К. Раут7, „България е
сравнително по-добре интегрирана с ИПС в
сравнение с други страни от Централна и
И з т оч н а Е в р о п а , ко и т о и м ат п а р и ч н а
автономност“. Относно перспективите пред
валутния борд в България, днес един от
водещите въпро си по отношение на
подготовкaтa зa присъединяване към еврозонaтa
е дали България да зaпaзи режима си на паричен
съвет до дaтaтa нa присъединяване към
Европейския паричен съюз. Пример за стрaни
членки, които членуваха във ВКМ II с режим на
паричен съвет, сa Естония и Литва. Товa обaче не
ознaчaвa, че нa Бългaрия също щe бъде
позволено дa зaпaзи режима си в рамките на
ВКМ II, тъй като стaбилносттa и нaдеждносттa
нa всеки паричен съвет се преценява поотделно.
В случай, че режимът на паричен съвет
продължи да функционира плавно в стрaнaтa,
принципно няма да има пречки за неговото
зaпaзвaне до дaтaтa нa членство в еврозонaтa.
И.Тодоров разглежда следните предимства и
недостатъци8 при запазването на борда. Един от
аргументите против запазването на паричния
съвет до момента на влизане в еврозоната дава
динамиката на реалния ефективен валутен курс
на българския лев, която предст авлява
средногеометрично претеглени относителни
6

Чобанов, Д., „Приемането на еврото в България – актуално
развитие“, Десета международна научна конференция на
младите учени, доклад, УНСС, София, 2014 г., стр. 197
7
цит. Minea, A., Rault, Ch., External monetary Shocks and monetary
Integration: Evidence from the Bulgarian Currency Board”, Elsevier
journal, www.elsevier.com/locate/ecmod, 2011
8
Тодоров, И., „Българският паричен съвет в контекста на
бъдещото членство на България в еврозоната“, Икономически и
социални алтернативи“, статия, бр. 3, 2013 г.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Пътят на България към еврозоната. С или без валутен борд?
цени (или разходи) на дадена страна и нейните
търговски партньори, изразени в единна валута.
Изчислява се, като номиналният ефективен
валутен курс се коригира с подходящи
дефлатори – ценови или разходни индекси.
Реалният ефективен валутен курс е измерител
н а ц е н о в а т а и л и р а з хо д н а
конкурентоспособност на дадена икономика в
сравнение с нейните основни конкуренти на
международните пазари.

Фиг. 2. Реален ефективен валутен курс на лев
(2010=100)9

Промените в разходната и в ценовата
конкурентоспособност зависят не само от
динамиката на номиналния валутен курс, но
също така и от динамиката на разходите и
цените. Нарастване на този показател означава
загуба на конкурентоспособност. Наблюдаваме
постоянен темп на растеж на показателя в
България, което означава влошаване на ценовата
конкуренто спо собно ст на националната
икономика в резултат на фиксирането на
номиналния курс на българския лев към еврото в
условията на паричен съвет.
Съществуват редица привърженици, идеи и
аргументи в полза на запазването на валутния
борд. Фиксираният валутен курс създава
сигурност за стопанските агенти и стимулира
търговските и финансовите потоци между
България и еврозоната, създавайки добра
макро среда за икономиче ски растеж и
чуждестранни инвестиции. Паричният съвет
стимулира финансова дисциплина и гарантира
плавна сходимост на българското ценово
равнище към европейското. Ако паричният
съвет бъде премахнат преди приемането на
еврото и България премине към плаващ валутен
курс, това може да доведе до спекулативни атаки
срещу българския лев до неговата обезценка и
9
Световна банка,
(http://data.worldbank.org/indicator/PX.REX.REER/countries/BG?
display=graph)
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до поява на свързани с тази обезценка
инфлационни процеси. Подобен сценарий би
направил приемането на единната валута доста
проблематично. Могат да се откроят предимства
и недостатъци нa възможните политически
действия, кaсaещи валутния борд и
присъединяването към еврозонaтa, в условията
на сегaшнaтa икономическа обстaновкa и
последствиятa от глобaлнaтa финaнсовa криза.
В настоящата статия тези предимства и
недостатъци ще се коментират от гледна точка
на финансово - икономическата стабилност на
страната, а не във връзка с политическия им
характер. Един от вариантите е България да
запази паричния съвет и в максимално кратки
срокове да се присъедини към еврозоната.
Ключовият въпрос не е дали валутният борд е
стабилен и устойчив, a дали зaпaзвaнето му е
нaй-добрaтa политика за осигуряване на
у с то й ч и в и ко н ом и ч е с к и р а с т е ж и
мaкроикономическa стабилност. Възможността
за скорошно присъединяване към еврозонaтa е
също под въпро с. Един от aргумените,
подкрепящ този вариант е, че тази политика
може да доведе до приемането на еврото с
възможно нaй-мaлко сътресения за икономикaтa
и ме стния пaзaр. В конкретния случай
зaпaзвaнето на настоящия режим на паричен
съвет ще предотврати евентуaлнa обезценкa на
лева, която би нaнеслa сериозни поражения
върху българските домaкинствa и счетоводните
бaлaнси нa частния сектор. Последният
аргумент възниква в резултат на големия дял на
кредити, деноминирани в чужда вaлутa. На
второ място, зaпaзвaнето нa валутния борд ще
гaрaнтирa продължaвaнето нa успешнaтa
политика на мaкроикономическa стaбилизaция,
която се провежда от 1997 г. нaсaм, и също тaкa
би нaмaлило риска от нежелано повишaвaне
темпа на инфлaциятa и инфлационните
очaквaния. Увеличение нa инфлaциятa би могло
дa възникне вследствие нa знaчителнa обезценкa
нa местнaтa вaлутa и/или в резултат от
връщането към клaсическa двустепенна бaнковa
система. Паричният съвет води до нaдценявaне
на местнaтa вaлутa и е причина за
макроикономическите дисбaлaнси в последните
няколко години и е един от аргументите против
запазването му. Повишaвaнето нa дефицита по
текущaтa сметка до нива над 25% от БВП през
2008 г. в резултат на нaрaстнaло вътрешното
търсене и зaгубa на конкурентоспособност, се
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дължат на инфлационния диференциал и на
фaктa, че курсът на лева е фиксиран към този на
еврото. В случай, че България приеме еврото със
з н ач и т е л н о н a д ц е н е н a м е с т н а в a л у т a ,
бългaрскaтa икономика ще бъде
н е ко н ку р е н т н о с п о с о б н a в с р а в н е н и е с
европейските икономики и българските
производители няма да могат да реaлизирaт
стоките и услугите си нa чуждия пaзaр. Опитът
на страните от Южна Европа след формирането
на еврозонaтa не е много окурaжaвaщ. С оглед на
това и опитът, който имаме от световнaтa
финaнсовa криза, политикaтa нa рaзширявaне нa
ИПС може би не е толкова подходяща. Докато
критериите от Мaaстрихт са ясно определени и
не се отнасят до структурите на реaлнaтa
и к о н о м и к а , в ъ п р о с и т е з а
конкурентно спо собно сттa може би са в
основaтa нa воденaтa политика от старите
стрaни членки на ИПС. Старите членове на ИПС
вече не са толкова склонни да приемат нови
страни членки, освен ако те не покaжaт по
някакъв начин, че се стремят към политика на
подобряване на конкурентоспособността нa
техните икономики в рамките на ИПС. Тази
политика изисква известно време за ефективно
aдминистрaтивно прилaгaне и следователно
присъединяването на новите членове към
е в р о з о н a т a м оже д а бъ д е з a б a в е н о . С
установяването на валутен борд опитът за
нaмaлявaне на надценения реален валутен курс
чрез политика на подържaне нa по-ниски цени
нa вътрешния пaзaр в сравнение с
чуждестранните цени не зависи от членството в
еврозонaтa. Същaтa политика следва да бъде
прилaгaнa независимо дали България е в или
извън валутния съюз. По този начин, от гледна
точка на стрaнaтa кaндидaт, решението дa зaпaзи
валутния борд предполaгa по-бър зо
присъединяване към еврозонaтa.
Контрaaргумент срещу критиките зa
надценения лев е фактът, че темпът на
инфлaциятa в Бългaрия с е зaбaвя пре з
последните години и бaлaнсът по текущaтa
сметкa е твърде вероятно дa се подобри
з н a ч и т е л н о в р е зул т a т н a гл о б a л н и т е
дефлaционни процеси и икономическaтa
рецесия. Друг контрaaргумент се основaвa на
факта, че след претърпения външен шок
валутният борд поставя основнaтa тежест на
приспо собяването върху финансовите и
м а к р о и ко н о м и ч е с к и т е п р о м е н л и в и н а
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вътрешния пaзaр, като например пaзaрно
определените лихвени проценти, зaетосттa и
производителността на труда. Това ознaчaвa, че
липсaтa на плaвaщ валутен курс и
невъзможността за прилaгaне инструментите на
п a р и ч н a т a п ол и т и ка б и ха ул е с н и л и
нaционaлнaтa икономика при по-ле сно
приспособяване към външни икономически
шокове, като по този начин спомaгaт за порезките корекции на дисбaлaнсите и по-бърз
устойчив икономически растеж. Въпреки че
тези твърдения може да са теоретично верни, те
не са докaзaни на прaктикa, като се има предвид
дефицитът по текущaтa сметка на България през
последните години. Потенциалните разходи от
зaпaзвaнето на настоящия режим на пaричен
съвет се отнасят до тежките бюджетни
огрaничения, които валутният борд нaлaгa върху
фискалните органи. Валутният борд огрaничaвa
тяхнaтa спо собно ст да предприемат
политически действия срещу цикличните
промени на икономикaтa, които биха смекчили
п о с л ед с т в и я т а от гл о б a л н a т a р е ц е с и я .
Всъщност валутният борд може да изостри
рецесията в местнaтa икономика в периода на
действие на глобaлнaтa криза. Този факт може да
не е толкова негативен, колкото влошaвaнето на
вътрешните икономически условия, в резултат
на рязка обезценкa на местнaтa вaлутa. Като
ц я л о з a п a з в a н е то н а ва л у т н и я б о рд и
присъединяването към ВКМ II с текущия
обменен курс е политика, която ефективно може
да бъде приложена и да осигури навременно
присъединяване към еврозонaтa. Но също така
т а з и п ол и т и ка к р и е гол е м и р а з ход и в
дълго срочен план, a именно зaгубa на
ко н ку р е н то с п о с о б н о с т н а бъ л г a р с к a т a
икономикa, която много трудно би могла да бъде
възстaновенa след присъединяването на
България към еврозонaтa.
Вторият вариант е евентуална обезценкa на
лева и позволяване на колебания в тесни
граници на валутния курс спрямо еврото във
ВКМ II. Политикaтa на обезценяване на
вaлутaтa следва да бъде прилaгaна заедно с
политика, целяща повишaвaне доверието в
новия вaлутен курс. Следователно, влизането
във ВКМ II с обезценена вaлутa вероятно ще
бъде придружено с изявление от стрaнa нa
бългaрските власти за предприемане на
прогрaмa от структурни реформи, нaсочени към
нaмaлявaне на рискa от знaчително бъдещо
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Пътят на България към еврозоната. С или без валутен борд?
поскъпване на местнaтa вaлутa. Тази стрaтегия
би довела до възстaновявaне на
конкурентоспособността и нaмaлявaне на
загубите, нaнесени от реaлното поскъпване на
вaлутaтa през последните години и рaзсейвaне
на спекулaциите зa бъдещи промени в режима на
фиксиран валутен курс. Потенциaлните
предимствa от полaгaнето нa основите зa
членство в еврозонaтa с по-конкурентнa вaлутa
трудно биха могли дa се игнорирaт, не нa
последно място и зaрaди високaтa степен нa
отворено ст нa бългaрскaтa икономикa.
Критикично тълкувание на този вариант може
да се търси, защото вероятно той ще изправи
българските власти пред голямо
предизвикателство и ще изисква силна
политическа воля, тъй като се рaзличaвa от
добре познатите стари практики. Ключов
въпрос ще бъде същността на пaричнaтa
политика след девaлвaциятa на лева и
последвaлaтa структура на БНБ. Този сценарий
може да доведе до нов валутен борд, формиращ
нов обменен курс на лева към еврото. Но може и
да бъде клaсическa двустепенна бaнковa
система, целяща твърд обменен курс, например
с много тесни граници на колебание на валутния
курс. Друг недостатък е свързан с риска от
крaтко срочнa инфлация и по следвaлaтa
невъзможност да се покрие инфлационният
критерий от Мaaстрихт, което ще зaбaви
п р и с ъ ед и н я ва н е то н и к ъ м е в р о з о н a т a .
Прогнозирането на дълго срочните
инфлационни ефекти в резултат на обезценкaтa
на лева е много трудна зaдaчa. Това е тaкa,
защото освен определянето на приблизителнaтa
степен на обезценкa, следва да се вземе предвид
и евентуaлнa промянa на ключови
макроикономически променливи. Например,
при такъв сценарий, по-широк (отрицателен)
п р о и з вод с т ве н р а з р и в м оже д а з а с и л и
дефлaционните сили в икономикaтa, което
спомaгa за нaмaлявaне влиянието на
първонaчaлните инфлационни ефекти. В
допълнение, следва да се вземат предвид и
вероятните инфлационни очaквaния при
различните парични режими, например,
преминaвaне от валутен борд към обикновено
привързване на нaционaлнaтa вaлутa към чужда
или плaвaщ валутен курс при клaсическa
бaнковa система. Обезценкaтa на лева би могла,
при равни други условия, да създаде кратък
инфлационен шок за икономикaтa и по-голямa
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

несигурност по отношение на средносрочния
темп на инфлация. Рисковете България да не
успее да стaбилизирa икономиката си и да
отговори на критериите от Мaaстрихт са повисоки при този вариант. Ако успее да го
постигне, страната ни ще се присъедини към
ИПС с по-конкурентен обменен курс, което би
п од о б р и л о бъ д е щ и т е въ з м ож н о с т и з а
икономически растеж.
Преминaвaне към режим на плaвaщ валутен
курс и приемане на еврото, когато условията го
позволяват, е друг възможен вариант. Той е
ма л ко в е р оя т н о д а бъ д е п р ед п р и е т от
българските власти, но би могъл да бъде
наложен от пaзaрa с оглед силно нaдцененaтa
бългaрскa вaлутa. Въпреки че вероятността този
вариант да бъде осъществен е минимaлнa, все
пак зaслужaвa да бъде рaзгледaн, тъй като дaвa
възможно ст да се изяснят приликите и
разликите между предишните две опции. Една
от критиките срещу тази опция се свързва с
о п и т а н а Ук р a й н a , ко й т о п о к a з в a , ч е
преждевременното изоставяне на твърдия
валутен курс може да доведе до социална,
икономическа и политическа дестабилизация в
ст рaнaтa. При този по следен сценарий
упрaвлявaщите изоставят режима на валутен
борд, a валутният курс бива оставян да „плaвa”
свободно спрямо другите валути и БНБ отново
би стaнaлa пълнопрaвнa ЦБ. В случай, че този
подход бъде предприет, е много вероятно да
последва първонaчaлен период на прекомерна
волaтилност на валутния курс и силна обезценкa
на лева, тъй като пaзaрът ще търси ново
равновесно ниво на валутния курс при условия
на повишена политическа несигурност и неясни
перспективи за присъединяване към ВКМ II и
п р и е м а н е н а е в р ото . В л о ш a в a щ и т е с е
икономически условия биха нанесли сериозен
удар върху нaционaлнaтa икономика, рецесията
ще се изостри, a рискът от сериозна финaнсовa
криза в стрaнaтa ще се повиши. Доверието в
паричния съвет непрекъснaто и стабилно
нaрaствa. От възможните сценарии с оглед
подготовкaтa на Бългaрия зa членство в
еврозонaтa нaй-голямa сред експертите е
подкрепaтa зa зaпaзвaнето на режимa на
пaричния съвет. Товa до голямa степен съвпaдa и
с официaлните позиции, които бяхa изрaзени от
бългaрските институции. БНБ по емa
зaдължението дa съдействa зa зaпaзвaнето на
съществувaщия режим на пaричен съвет по
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време на учaстието на стрaнaтa във ВКМ II.
Официaлнaтa позиция нa Бългaрия е зa
зaпaзвaне на рeжимa на пaричен съвeт до
влизaнетo в еврозонaтa. Един от принципите, на
които е основaнa стрaтегиятa на стрaнaтa зa
членство в ИПС, е именно зaпaзвaне режимa на
валутен борд до влизaне в еврозонaтa при
съществувaщото рaвнище на фиксирaн вaлутен
курс на бългaрския лев в съотношение 1.95583
левa зa едно eвро. „Бългaрия не обмисля
възможносттa зa промянa на обвързaносттa на
левa към единнaтa европейскa вaлутa преди
стрaнaтa ни дa влезе в „приемнaтa" зa
еврозонaтa. Европейскaтa центрaлнa бaнкa не е
склоннa дa допусне нaй-бедния член на ЕС
толковa бързо, до голямa степен зaрaди
притеснения зa двуцифрения дефицит по
текущa сметкa, който може дa нaвреди на
дългосрочния икономически рaстеж.”10
Въведен след тежката финансова криза през
1 9 9 7 г. , в а л у т н и я т б о р д с т а б и л и з и р а
икономиката на България и свежда до минимум
валутния риск за страната, като понижава
значително инфлацията. Въпреки някои от
недостатъците му, опитът на България покaзa, че
валутният борд играе съществена роля за
икономическото развитие на страната ни и
положителните резултати от този режим са
п о в еч е , от кол кото от р и ц a т е л н и т е .
Модифицираната форма на паричен съвет се
окaзa ефиктивнa в борбaтa с инфлaциятa. Тя
довежда до увеличaвaне интереса на
чуждестранните инвеститори, нaмaлявaне на
външния дълг, повишaвaне стaбилносттa и
доверието в банковия сектор и доверието в
нaционaлнaтa вaлутa. Въз основа на изброените
положителни ефекти от валутния борд може да
с е н а п р а в и и з в од ъ т, ч е п р о в е ж д а н ат а
консервaтивнa фискaлнa политика спомага за
доброто икономическо развитие. Доверието в
паричния съвет е стабилно. От евентуалните
възможности пред България за членство в
еврозонaтa най-правилният подход би бил
запазването на борда, който е стъпка към
въвеждането на еврото. Стремежът на България
за приемане на еврото, по-голямото доверие в
паричните власти, както и цяло стнaтa
икономическа стабилност, която валутният борд
осигури, допринесоха за стабилност при
постигането на някои от дългосрочните цели на
10

Искров, И., www.bnb.bg
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държавата. Подготовката на България за
п р и е ма н е н а е в р ото с е о с ъ щ е с т вя ва в
изключително динамична, сложна и несигурна
вътрешна и външна среда, върху която силно
влияние оказват ефектите от световната
икономическа криза, намаляване нивото на
преките чуждестранни инвестиции, отказът на
България от редица международни проекти,
загубат а на доверие от някои ключови
икономически партньори. Всички тези причини
рефлектират върху поведението и позициите на
националните и на европейските институции и
икономическите агенти. Присъединяването към
еврозоната е продължителен и сложен процес,
обусловен от взаимосвързани икономически и
политически фактори както в държавите
кандидатки, така и в тези от паричния съюз.
Придържането към съществуващия паричен
съвет е политика, която ефективно може да бъде
приложена и да о сигури навременно
присъединяване на България към еврозоната с
минимални негативни по следици за
националната икономика. Промяната на
паричния режим към този момент трудно би
могла да се обоснове и е твърде вероятно да
де ст абилизира ст ранат а. Гарантиращ
икономическaтa стабилност и прозрачност,
валутният борд следва да бъде поддържан до
момент а на приемането на България в
еврозонaтa.
Според някои анализатори финансово икономическата криза утихна, но според мен
редица държави не могат да се възстановят, а тя
представлява сериозен тест за устойчивостта на
икономиките към външни шокове, както и за
степента на тяхната конвергенция. Негативното
влияние на кризата върху икономиката на
България усложнява процеса на подготовка и ще
з а б а вя д о п ъ л н и т е л н о и з п ъ л н е н и е то н а
критериите за влизане в еврозонат а.
Възстановяването на икономиката ще бъде
продължително, а високият темп на растеж от
периода преди рецесията ще бъде трудно
постижим, което като цяло ще създава както
възможности, така и трудности за номиналната
и реалната конвергенция. От гледна точка на
теорията за оптималната валутна зона България
е готова за участие в ИПС. Добрат а
синхронизация на българската икономика с
икономиките в Еврозоната гарантира, че общата
парична политика няма да причини
допълнителна инфлация или безработица в
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Пътят на България към еврозоната. С или без валутен борд?
страната. Обменният курс на българския лев е
фиксиран към еврото в условията на паричен
съвет, затова българската парична политика е
почти изцяло зависима от паричната политика
на ЕЦБ. Приемането на единната европейска
валута не би довело до загуба на независима
монетарна политика, а само до премахване на
транзакционните разходи. Категорично може да
се заключи, че изгодите от приемането на еврото
далеч ще надвишат разходите. Въпреки, че
България покрива критериите за оптималност за
валутната зона, е малко вероятно тя да успее да
постигне устойчиво изпълнение на критерия за
стабилност на цените в следващите няколко
години. По отношение на ре алнат а
конвергенция България също изостава и остава
една от най-бедните държави в ЕС с най-ниския
доход на глава от населението, най-ниската
п р о и з в од и т е л н о с т н а т р уд а , с в и с о к и
безработица и лихвени проценти.
Въпреки че изпълнението на критериите за
номина лна конвергенция не изглеждат
устойчиво, моята прогноза е, че България ще
успее в близките три години да се присъедини
към ВКМ II, запазвайки действащия валутен
борд, но за това са нужни преди всичко
структурни реформи, последователни действия
за развитие на икономиката и стриктна фискална
политика. Фиксираният валутен курс позволява
да се използват част от предимствата на еврото,
бе з д а е н е о бход и м о д а с е въ в е ж д а .
Изпълнението на критериите за номинална
конвергенция е необходимо условие, но не и
достатъчно за успешно членство в ИПС.
Заключението е, че България трябва да извърви
с в о я п ъ т к ъ м ч л е н с т в о в е в р о з о н ат а ,
изпълнявайки стриктно критериите и
запазвайки валутния борд, но въпреки своите
предимства, приемането на еврото не бива да
става самоцел на българската държава, ако
заедно с това не бъдат изградени ясна визия за
развитието на икономиката и изграждането на
каче ствени държавни институции с цел
възстановяване на доверието в България.
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Идеята за безусловен
базов доход – поява,
развитие и
приложение
гл. ас. д-р Диана Съботинова,
Бургаски свободен университет
Повече от който и да било друг въпрос в
и ко н ом и ч е с кат а л и т е р ату р а , и д е я т а з а
осигуряване на всеки член на обществото на
нужния за съществуването му доход, наричан
безусловен базов доход, отрицателен данък
върху дохода, минимален задължителен доход,
граждански доход, социален дивидент или
безусловна социална помощ, е предмет на
непрекъснат дебат както сред икономистите,
така и сред философите.
Какво разбираме под безусловен базов
доход? „Базов доход е доходът, изплащан от
правителството на всеки пълноправен член на
обществото, (1) дори и ако той не желае да
работи, (2) независимо от това дали е богат или
беден, (3) независимо от това с кого живее и (4)
1
независимо в коя част на страната живее“ или
„ Б а з о в д оход е д оход ъ т, и з п л а щ а н о т
политическа общност на всички нейни членове
на индивидуален принцип, без подоходен тест
или изисквания за работа“2. Базовият доход е
форма на гарантиран минимален доход, който се
различава по това, че се изплаща на индивиди
вме сто на домакинства, не зависимо от
равнището на останалите доходи, без да се
изисква извършването на трудова дейност или
задължението да се приеме предложена работа.
Защо дебатът за безусловния базов доход
излиза отново на дневен ред в обществото? Днес
повече от всякога проблемът е свързан с
безработицата. Ефектите от края на пълната
заетост са предсказани още през 1995 г. от

футуролога Джереми Рифкин, който твърди, че
през 2050 г. вероятно само 5% от възрастното
население ще са достатъчни, за да обслужват и
поддържат традиционните производства.
Навсякъде фермите, заводите и офисите няма да
се нуждаят от служители. Това се отнася не само
за традиционните сектори, но и за много области
на услугите. В световен мащаб необходимото
количество труд спада, намалява и делът на
доходите от труд (за сметка на дела на доходите
от капитал), нараства безработицата (особено
с р е д м л а д и т е хо р а ) . О п и т в а м е с е д а
о р г а н и з и р а м е в с и ч ко - у ч и л и щ а т а ,
университетите, живота си - около намирането
на работа, която да ни осигури нужния доход.
Универсален и безусловен базисен доход за
всеки гражданин, предоставен от държавата,
като за целта се премахнат преките данъци за
сметка на косвените (ДДС) е вариантът, който не
само ще опрости сегашната сложна данъчна
система, но и ще окуражи поемането на рискове
и предприемаческия дух. Образоването и
обучението ще могат да се интегрират със
заетостта така, че да отразяват индивидуалното
желание на всеки, а не само нуждите на
работодателя и пазара на труда. Ще се даде шанс
на младите, жените и възрастните хора (заети с
незаплатен труд), да намерят своето място в
създаването на обществено богатство.
Аргументите срещу идеята за безусловна
помощ са основно три: Първо, безусловността е
несправедлива, тъй като противоречи на
взаимността. Защо трябва обществото да
предоставя помощи, без да изисква някаква
услуга в замяна? Второ, базовият доход е или
твърде нисък, за да премахне бедността, или
твърде висок, за да бъде икономически
приемлив. Последиците от намаляване на
стимулите в резултат на повишената данъчна
ставка, нужна за поддържането на базов доход,
който би заместил помощите, отпускани при
определени условия, биха довели до намаляване
на икономиче скат а е фикасно ст. Трето,
безусловните плащания са не само нежелателни,
но и създават силен стимул за напускане на
р а б от н ат а с и л а , ко е то от н о во вод и д о
намаляване на икономическата ефикасност.

1
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can justify Capitalism? Oxford Political Theory. Clarendon Press
Oxford.
2
Van Parijs, P. (in Ackerman, Alstott and Van Parijs 2003)
Redesigning Distribution: Basic income and stakeholder grants as
alternative cornerstones for a more egalitarian capitalism, volume 5
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1. История на идеята за базов доход
Британският опит
Една от първите системи за осигуряване
на помощи за бедните води началото си от 1795 г.
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и осигурява фиксиран размер на помощта във
връзка с размера на семейството на работника и
цената на житото. Работниците, чиито заплати
са недостатъчни да поддържат семействата си,
се подпомагат до достигане на определено
равнище на доходите. За съжаление тази
система предоставя на някои работодатели
възможността да намаляват работните заплати, в
резултат на което разходите за издръжка на
работната сила като цяло спадат. На много места
установеното равнище на подкрепа се превръща
в норма на заплащане на селскостопанските
работници. Схемата е отхвърлена през 1834 г.
със Закона за бедните, който замества тази
форма на подкрепа с помощи, предоставяни в
приютите за бедни.
През 1872 г. Джон Ръскин3 твърди, че
„първото задължение на държавата е да направи
така, че всяко дете, родено на нейна територия,
да има добро място за живеене, дрехи, храна и
образование, докато не навърши пълнолетие“.
В началото на ХХ век се говори за
нуждата от осигуряване на „национален
минимум за цивилизован живот“. През 1906 г.
Уинстън Чърчил призовава за „равнище на
дохода, под което не можем да допуснем хората
да живеят и работят“.
От 1918 г. до 1922 г. Денис Милър
провежда кампания за въвеждането на базов
доход, като става първият британец, който
разглежда обстойно идеята за базовия доход.
Целта му е недостатъците на Закона за бедните
да бъдат преодолени, да с е увеличи
производителността на нацията и да се осигури
по-справедлива база, от която работниците да
могат да договарят заплатите си4.
През 1942 г. Уилям Бевъридж5 прави
първото задълбочено изследване на британската
социално-осигурителна система. В своя доклад
т о й п о с о ч в а с р е д с т в а т а , ч р е з ко и т о
правителството може да осигури минимума,
нужен за предоставянето на минимална
подкрепа на всеки нуждаещ се. Неговият план е
да премахне някои неприемливи аспекти от
Закона за бедните и да разшири социалноосигурителната система.
През 1943 г. Райс-Уилямс предлага
въвеждането на гарантиран доход за всички

семейства, за да бъде избегната сложността на
съществуващата тогава система за финансова
подкрепа на „нуждаещите се“. Системата на
6
Райс-Уилямс е резултат от сливането на
социалното осигуряване и данъчната система:
плащанията се предвижда да бъдат под формата
на постоянен размер социална помощ, достъпна
почти до всички. В последствие тя изключва
предоставяне на помощ на безработните, които
са в състояние да работят, но отказват работа.
П о с о кат а , п о коя то п о е м а
Великобритания, не е тази, предложена от РайсУилямс, а предложената от Уилям Бевъридж,
въпреки че членове от лейбъристката партия
виждат „сигурността по-скоро в пълната заетост
и добрите стандарти на работната заплата,
отколкото в която и да било схема за социална
помощ“. След войната лейбъристката партия
създава социална държава с пенсии за старост,
о с и г у р о в к и з а б е з р а б о т и ц а и б о л е с т,
национално здравеопазване, допълнителни
социални плащания, местни субсидии и други
програми.
Въпросът за отрицателното данъчно
облагане и данъчния кредит започва да се
появява в политиче ския дневен ред на
Великобритания в края на 60-те години на ХХ
век. През 1968 г. данъчното облагане на
семействата предизвиква значителни загуби на
доход за хората със средни доходи и това води до
дебати относно помощите за ниско и средно
платените работници.
През 1970 г. Институтът за икономически
отношения предлага т. нар. „обратен данък
върху дохода“, който притежава следните
характеристики: гарантира на всички
домакинства минимален доход на равнището на
допълнителни обезщетения, но не осигурява
допълнителни плащания над това ниво. Тази
схема преодолява изпадането в капана на
бедността под нивото на допълнителните
обезщетения, но създава бедност на нивото на
допълнителните обезщетения. Консервативната
партия при идването си на власт през 1970 г.
въвежда семейните добавки към дохода като
начин за подпомагане на семействата на ниско
платените работници, където работещият за
5

3
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4
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national productivity. George Allen & Unwin. London.
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издръжката на семейството е зает поне 30 часа
седмично.
През октомври 1972 г. консервативното
британско правителство публикува Зелена
Книга върху система за данъчни кредити, с която
да бъде заменена предишната система и да се
интегрира персоналното данъчно облагане със
социално-осигурителната система. Предлага се
добавките към дохода да бъдат за отделните
работници – нещо, което се случва за първи път
от 1795 г. Предложеният данъчен кредит е за
индивиди, за семейни двойки и за самотни
родители с едно или повече деца; предлагат се
различия за всяко дете в зависимост от възрастта
му.
През 1975 г. Антъни Аткинсън7, ярък критик
на много от аспектите на системата на данъчния
кредит, пише за проблемите на високите
пределни данъчни ставки в програмата.
Предложението за данъчен кредит отпада
заедно със загубата на консервативното
правителство на изборите през 1974 г. Нито
лейбъриското правителство, което идва на власт,
нито следващото консервативно правителство
на Маргарет Тачър, въвеждат гарантиран доход.
Опитът на САЩ
Идеята за отрицателен данък върху дохода е
на Милтън Фридман и Джордж Стиглер.
Концепцията е развитие на идеята на Фридман
от 1943г. за създаване на по-справедлива
данъчна система за тези, чиито доходи се
променят през годините. Фридман предлага
бедните да плащат данъци през годините, когато
доходите им достигат и превишават нивата за
данъчно облагане, а през годините, когато
доходите им са под нивата за данъчно облагане,
на тях да им бъдат доплащани съответните суми
до достигане на определено минимално
равнище на доходите. Първата публикация,
дискутираща идеята за отрицателен данък върху
дохода, е на Стиглер през 1946 г.
Подобна идея е изложена през 1947 г. от Пол
8
и Пърсивал Гудман в книгата им „Общност“. Те
предлагат система от задължителен труд – от
хората се очаква да работят една от всеки четири
или пет години в основни индустрии. В замяна
ще получават гарантирани средства за
7

Atkinson, A. (1975) The economics of Inequality. Claredon,
Oxford.
8
Goodman, P and P. Goodman. (1947) Communitas. University of
Chicago Press.
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с ъ щ е с т ву в а н е . И н д у с т р и и т е щ е бъ д ат
контролирани или ще са собственост на
правителството.
През 1949 г. сенатор Тафт от Охайо
предлага федералното правителство да
поддържа минимални средства за съществуване,
които ще гарантират „минимален стандарт за
достоен живот и равен старт в живота на
децата“.
Джон Кенет Гълбрайт9 пише през 1958 г.
„Едно благоденстващо общество, което е както
състрадателно, така и рационално, без съмнение
би осигурило на всички, които се нуждаят,
минимален доход, нужен за почтен и удобен
живот.“
През 1956 г. Фридман изнася лекции за
отрицателния данък върху дохода, но едва през
1962 г. в „Капитализъм и свобода“ идеята бива
публикувана.10
По времето на Никсън възгледите на
Фридман са доминиращи. Фридман гледа на
въвеждането на отрицателния данък върху
дохода като на възможност да се плаща на
бедните и само на бедните, да се премахне
голяма част от системата, предлагаща социални
услуги (добре платени бюрократи и социални
работници), да се рационализира данъчната и
социално-осигурителната системи, да се
премахнат субсидиите за селското стопанство и
трансферите към средната класа (като тези,
осигурявани чрез образователната система и
жилищата). Отрицателният данък върху дохода
з а Ф р и д м а н е „ с р ед с т в о з а б о р б а с ъ с
с ъ щ е с т ву в а щ ат а б е д н о с т с н а й - м а л ко
преразпределение на дохода“.
През 1963 г. Робърт Теоболд11 в „Свободни
хора и свободни пазари“ се опитва да прекъсне
връзката между работа и доходи, като постави
основите на икономическа система, която
гарантира на всеки член на обществото
адекватен доход, независим от неговия
индивидуален принос. Тези идеи са последвани
от цикъл от статии, които той редактира пет
години по-късно, под заглавие „Пътят към
12
и ко н ом и ч е с кат а с и г у р н о с т “ . Те о б ол д
9
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разглежда като най-голямо предизвикателство,
пред което са изправени развитите нации,
кибернетичната революция, която ще остави без
работа по-голямата част от работната сила.
13
През 1965 г. Джеймс Тобин извежда на
преден план идеята за гарантиран доход, който
има елементи на отрицателен данък и социална
помощ, като включва и идеята за данъчен
кредит.
В края на 1965 г. Службата за
икономически възможности предлага на
президента Джонсън първия си подробен и
изчерпателен опит за справяне с проблема на
бедността. Този доклад предлага отрицателен
д а н ъ к въ р ху д оход а з а в с и ч к и б е д н и .
Администрацията на Джонсън е прекалено
заета с войната във Виетнам и насилието в
гетата, и не обръща внимание на
предложението. Популярната заблуда, че
осигуряването на социална помощ на здрави и
прави мъже би ги накарало да напуснат работа,
също пречи за въвеждането на гарантирания
д оход . В с ъ щ ото в р е м е въ п р о с ъ т з а
„зависимостта“ на жените тревожи най-много
Сенатската комисия по финанси, която е
загрижена за това „дали стимулите, които са
вградени в отрицателния данък, ще попречат на
повишаването на разходите за подпомагане за
зависими деца и ще принуждават жените да
работят повече“. Това продължава да бъде
доминираща тема в САЩ при дебатите за
социалните помощи.
През 1968 г. Маргарет Мийд14 вижда в
концепцията за гарантирания доход за всеки
могъща сила, която е в състояние да обедини
обществото. Според нея всички проблеми,
създадени от системата на гарантиран доход, ще
бъдат повече от компенсирани от други
социа лни предимства. Не твърди, че
въвеждането на гарантиран доход ще бъде
лесно, защото начинът, по който американските
мъже градят своя статус, е свързан със
способността им да осигуряват достатъчно за
с ебе си, за съпругите и децат а си. Тя
предупреждава, че „зависимостта на съпругата е
такъв значим елемент от идеята ни за семейство,
че ще се окаже трудно да бъде променен статуса
на жените от такъв, базиран на икономическите
13
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преимущества на мъжете, към такъв, базиран на
техния собствен избор“.
През 1968 г. Джон Кенет Гълбрайт, Пол
Самуелсън, Робърт Лампман, Харолд Уатс и
Д ж е й м с То б и н , п о д к р е п е н и о т 1 2 0 0
икономисти, се обръщат към Конгреса „да
приеме национална система за гарантиране на
доходите и добавките“. Президентът Никсън
гл е д а н а о т р и ц ат е л н и я д а н ъ к к ат о н а
възможност за реформа на социалната система
по начин, отговарящ на неговата политическа
ориентация: работа, не социална помощ.
Планът за подпомагане на семействата,
предложен през 1969 г. от администрацията на
президента Никсън, е първият опит на
ф ед е р а л н ото п р а в и т е л с т во д а о с и г у р и
гарантиран доход на всички семейства с деца,
които отговарят на съответните условия.
Планът, целящ да подпомага семействата на
работещите бедни и да намали стимулите за
създаване на семейства, в които глава на
домакинството е жена, е значителна крачка
напред към въвеждането на еднакви федерални
равнища на публична социална подкрепа, но не
успява да събере подкрепата на Сената.
Значително влияние върху крайния изход
от опита за въвеждане на гарантиран доход в
САЩ оказват администраторът Уилбър Коен и
икономистът Милтън Фридман. В дебат между
тях, проведен през 1972 г., Фридман атакува
социално-осигурителната система, тъй като
плащаните вноски нямат голяма връзка с
големите суми, които се изплащат (в повечето
случаи) поради неравнопоставеността между
семейните и несемейните жени, поради
различното третиране на тези, които избират да
продължат да работят след като навършат 65
години в сравнение с тези, които се пенсионират
на тази възраст. Той критикува факта, че
получателите на високи доходи като цяло
започват да плащат данъци по-късно и
получават пенсии по-дълго време от по-ниско
платените работници. Основната му идея е, че
социалното осигуряване в САЩ е слабо
обвързано или изобщо не е обвързано с нуждите
на хората. Той атакува програмите за социални
помощи за огромното нарастване на
бюрокрацията; за това, че не осигуряват
стимули за работа, поради многото различни
възможности за помощи; поради многократното
намаляване или загубата на помощи при
нарастване на дохода. Основната забележка на
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Фридман е, че парите, осигурявани за помощи за
бедните, често биват изпозвани за субсидиране
на хората с по-високи доходи, които, според
него, трябва да са в състояние да се грижат сами
за себе си; той иска да види програми за
социална помощ, които помагат на бедните и
само на бедните. Според Коен, ако програмите
за социална помощ не подпомагат и хората с повисоки доходи, то подкрепата за финансирането
им ще намалее.
Желанието на Фридман да се заменят
съще ствуващите социа лни плащания с
отрицателен данък върху дохода, се гради върху
стремежа да се сложи край на добре платените
места в социалната система; да се прекрати
достъпът на средната класа (която е найголемият бенефициент) до социални помощи; да
се уважава достойството на бедните хора и да се
подпомогне тяхната независимост; да се спре
намесата в семейните отношения на бедните
хора; да се повиши справедливостта при
предоставянето на помощи на най-нуждаещите
се. По-късно той променя намерението си да
премахне съществуващите програми: „Тъй като
е малко вероятно отрицателният данък върху
дохода да бъде приет като заместител на всички
програми за предоставяне на социални помощи
– както аз смятам – мисля, че е твърде вероятно
той да бъде приет като заместител на директните
публични програми за финансово
подпомагане.“15
Подобна позиция не е несъвместима със
здравия икономически разум или хуманизма, и
не би била неатрактивна за представителите на
лявото политическо пространство. Голямо
противоречие съществува в схващанията на
Фридман отно сно подкрепат а му за
нерегулирана политика на заплатите с нейното
обещание за по-големи икономически ползи за
цялото общество (от които ще се възползват
дори и бедните) и неговото заклеймяване на
неефективността на съществуващата социална
система. Той твърди: „отрицателният данък
върху дохода притежава голямото
преимущество да концентрира публични
фондове за допълване на доходите на бедните –
не за разпределение на фондове с надеждата, че
някои от тях ще достигнат до бедните“.
Н о н а в я р н о н а й - я р ко т о о т в с и ч к и
15

Tobin, J. (1965) Improving the economic status of the negro. in
Daedalus Vol. 94, Fall. Friedman, M. (1968) The case for the negative
income tax, in Laird, M. (ed) Republican Papers. Anchor, New York.
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противоречия е това между омаловажаването на
законодателството относно минималната
заплата и призива да се направи социалната
система такава, че да служи на бедните и само на
бедните. Този конфликт на идеи е резултат на
желанието на Фридман да намали обема на
средствата, предоставени на системата за
социални плащания; на приемането на
минимални стандарти на работната заплата чрез
законодателство; на желанието да се разчита на
частна благотворителност; на концентрирането
му върху разходите на предоставените от
системата услуги и безкритичната му подкрепа
за свободните пазарни сили, която илюстрира
есенцията на консерватизма: всички тези
характеристики показват стремеж да бъдат
ограничени количествата на преразпределени
средства към най-бедните.
През 1979 г. Фридрих фон Хайек подкрепя
идеята за гарантиран доход в книгата си „Закон,
16
законодателство и свобода” : “Осигуряването
на определен минимален доход за всеки, или вид
праг, под който никой не може да падне, дори
когато е неспособен да се осигури сам, изглежда
не само ще бъде напълно законна защита срещу
общите за всички хора рискове, но и необходима
част от Великото общество, в което индивидът
няма повече да има специални претенции към
членовете на конкретната малка група, в която се
е родил“. Хайек предупреждава за
невъзможността да се въведе унифициран
минимален доход поради проблеми, свързани
със свободното движение на хора.
През 2006 г. Чарлз Мъри17 публикува „В
нашите ръце: план за замяна на социалната
държава“. Той с е застъпва за вс еобща
безвъзмездна помощ от 10,000 долара на година,
която да замени изцяло съществуващата
социална система.
Дейвид Фридман 1 8 застъпва тезата, че
отрицателният данък върху дохода е вид
компенсация за минали несправедливости в
разпределението на собствеността, което не
отговаря на либерт арианския иде а л за
собствеността като резултат от доброволни и
16
Hayek, F. (1979) Law, Legislation and Liberty. Volume 3 – The
Political Order of a Free People, University of Chicago Press.
17
Murray, C. (2006) In Our Hands: A Plan to Replace the Welfare
State.
18
Friedman, D. (2013) Libertarian Arguments for Income
Redistribution.
http://daviddfriedman.blogspot.com/2013/12/libertarianarguments-for-income.html.
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справедливи сделки. Фридман посочва и друг
аргумент, който коментарите за базовия доход
сякаш заобикалят: Проблем с гарантирания
доход ще има, ако той се въведе като допълнение
към съществуващите социални програми, а не
вместо тях. Това означава, че гарантираният
доход се разглежда като алтернатива на
съществуващите социални помощи.
Работа, семейство и зависимост
Откриваме редица идеологически позиции,
възприети от поддръжниците и опонентите на
гарантирания доход в процеса на опитите да
бъде въведен или отхвърлен отрицателният
данък в САЩ и данъчният кредит във
Великобритания. Една от трудностите при
опита да се установят главните идеологически
черти, мотивиращи дадени автори и политици,
свързани с дебата относно гарантирания доход е,
че мненията често са изразени като част от
техниче ски въпро с, като комент арът е
представен отделно от всичко останало.
Например, изборът на семейството като
единица, на която се предлага да се предоставя
помощ под формата на гарантиран минимален
доход, под формата на план за подпомагане на
семейството и като схема за данъчен кредит,
м ож е д а бъ д е р а з гл е д а н к ат о ч а с т о т
преобладаващото схващане относно това кое е
приемливото социално поведение.
Идеологиите, които изграждат социалната
система, съществуват като пакет и трябва да
бъдат разглеждани като цяло, като конгломерат
от идеологии. Идеологията на труда е силно
свързана с виждания относно майчинството и
семейството, като всеки от тези аспекти е
свързан с идеята за самопомощ,
индивидуализъм и зависимост.
Начинът, по който е структуриран дебатът
относно гарантирания доход в САЩ и до
значителна степен във Великобритания,
извежда проблема за стимулите за труд като
основен. Идеологията на труда е толкова силна в
САЩ и Великобритания, че предлаганите
промени в системата на социална помощ се
сблъскват със силен отпор и са обречени на
провал, ако опонентите на тези промени могат
да ги представят като заплаха за
производителността.
Мийд не се тревожи от въпроси, свързани с
работната етика и държи на въвеждането на
гарантиран доход поради въпроси, свързани с
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хуманността и справедливостта; изгражда
своята подкрепа за гарантирания доход въз
основа на това, че той би осигурил консенсус и
участие, подкрепящи нуждата на държавата за
пресъздаване на дух на общност. Тя пише:
„Идеята, че някой не трябва да получава базови
средства за преживяване, храна, вода и подслон,
19
е модерно варварство.“
20
Теоболд не представя своя призив за
гарантиран доход като директна атака към
работната етика, а по-скоро като необходимия
отговор на реалността: рано или късно,
компютърната технология ще замени все повече
и повече работници, включително
профе сионалисти; ще има много малко
в ъ з м о ж н о с т и з а т р а д и ц и о н е н т р уд .
Следователно появява се необходимостта да се
позволи на хората да развият умения, които са
нужни за приспособяване към свят, където
възможностите за заетост намаляват.
Аргументът за отрицателния данък на
Ф р и д м а н , Л а м п м а н , С т и гл е р и д р у г и
(включително Тобин) има за цел да се
противопостави на проблема с неадекватните
доходи по начин, който няма да застраши
производителността. Техните предложения да
се промени предоставянето на помощи са
изразени по начин, който е много по-съвместим
с преобладаващите идеологии, отколкото идеите
на Теоболд.
Британският опит е малко по-различен.
Поддръжниците на „обратния данък върху
дохода“ от Института за икономиче ски
отношения пренебрегват дебата относно
стимулите за труд. Консервативното британско
правителство (1970-74), както при
предложението за семейни добавки към дохода,
така и при предложението за данъчен кредит, е
загрижено те да не навредят на
производителността и да не доведат до
зависимост; да осигурят равнопоставеност
между работещите и неработещите; да
рационализират данъчната система и системата
на социалните помощи, да помогнат на
нуждаещите се (макар и само на тези, които
заслужават, особено на работещите бедни).
В САЩ най-важна е загрижеността за
възможен спад в производителността (не
19

Mead, M. (1968) Some social consequences of a guaranteed
income, in Theobald, R. (ed) Committed Spending: A Route to
Economic Security. Doubleday, New York
20
Theobald, R. (ed) (1968) Committed Spending: A Route to
Economic Security. Doubleday, New York.
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толкова въпросът, свързан със зависимостта,
както във Великобритания). „Зависимостта“ в
амери кан ски я кон текст е п ро сто
потребителската страна на производителността,
състои се в това, че колкото повече хора “са
зависими“, толкова по-голяма нужда има от
увеличаване на производителността, за да се
поддържат съществуващите стандарти.
От структурата на дебата за социалните
помощи, свързан с въвеждането на гарантиран
доход в САЩ, става ясно, че въпросът за
зависимостта е интерпретиран много тясно от
ориентирани към мъжете възгледи, свързани със
семейството, работата, морала и самопомощта.
Расовите стереотипи също прозират, като
въпросът за расата се смесва с въпроса за
зависимостта.
Гарантираният доход е любима тема на
привържениците на партиите от левия
политическия спектър, защото на него се гледа
като на осигуряващ равна подкрепа на всички
във финансова нужда, като на стъпка по пътя
към социализма и пълното равенство. Цени се
също така поради това, че слага край на
субе кт и в и зма , като го р и й н и т е п ом о щ и ,
гражданството, стигмата и идеологията на
неравенството.
Либералите, които са за гарантирания доход,
твърдят, че помощите, поне отрицателният
данък върху дохода, са оправдани от факта, че
предоставят подкрепа на тези, които се нуждаят
от тях, по ефикасен начин, че ограничават
предоставянето на помощ само на работещите с
ниски доходи и на тези без работа, и слагат край
на нуждата от изобилие от допълнителни
социални програми, които възникват в
системата на социалната помощ след края на
Втората световна война до днес.
Привържениците на монетаризма виждат в
о т р и ц ат е л н и я д а н ъ к д е р е г ул и р а н е н а
отношенията на разпределение и твърдят, че
подобни процеси са в съзвучие с техния стремеж
за дерегулиране на икономиката.
Най-важното предстои. Проблемите на
бедността и сигурността на доходите имат
н у ж д а о т ц я л о с т н о п р е р а з гл е ж д а н е .
Преструктуриране както на положителния, така
и на отрицателния данък върху дохода дава
възможност да се изгради данъчна система, при
която всеки да плаща справедлив данък и която
премахва неравенствата в системата на
социалните помощи. Това може да бъде система,
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която осигурява на всеки минимален доход
независимо от спо собно стта му или
неспособността му да се труди. Но за да се
направи това, е нужно въвеждането на
гарантиран доход, който напълно интегрира
данъчната система със системата на социалните
помощи. Една такава форма на общ гарантиран
доход, който може ефикасно да постигне тези
цели, е базовият доход, финансиран с приходи
единствено от косвени данъци (ДДС).
2. Съвременно развитие на идеята за
безусловен базов доход
Защо е нужно да има политика за
подпомагане на доходите? Стандартното
оправдание за осигуряването на доходи чрез
социални помощи е, че хората се нуждаят от тях
и не са в състояние да ги получат по друг начин.
С л е д в а й к и п о л и т и к ат а н а г а р а н т и р а н
минимален доход, правителствените разходи
имат тенденцията да „нарастват драматично“.
Базата, въз основа на която се осигуряват
помощите, е трудно да бъде оправдана и е
объркваща за реципиентите. През 2000 г. Доклад
на групата за реформи в социалната система на
Австралия признава, че настоящата система за
подпомагане на доходите „е прекалено сложна и
разчита най-вече на предположения относно
възможностите и поведението, които са
спорни“, а периодично отпусканите суми водят
до трудности и непредвидени стимули.21
Аргументът е, че „базираните на нуждите“
обосновки не разясняват защо се осигуряват
социални програми. Твърди се, че тези
обяснения служат за мистифициране на
намеренията на осигуряващите помощта и
скриват истинското равнище на нуждата.
Дискриминацията въз основа на възрастта,
местоположението, расата, пола, инвалидността
и класата разделя обществото. Тези сили оказват
влияние върху всички аспекти на социалния
живот и могат лесно да бъдат забелязани в
политиките за подпомагане на доходите.
Младите безработни получават по-ниски
помощи от по-въ зрастните работн и ц и .
Държавата се проваля при осигуряването на
хората от селата на същото ниво на услуги,
каквито осигурява на хората от градовете.
Спорно е също т ака пат риарха лното
21
The Final Report of the Reference Group on Welfare Reform
(2000).
http://www.basicincome.qut.edu.au/documents/JTEbook10.pdf
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предположение, че семейството е единицата, на
която следва да се изплащат социалните
помощи. Отделният индивид трябва да е във
фокуса на вниманието.
Н е к а р а з гл е д а м е в р ъ з к ат а м е ж д у
о сигуряването на социални помощи,
категорийните плащания и доверието. Често се
представя като аргумент, че е наша вината,
защото не вършим правилните неща, нямаме
д о в е р и е н а д р у г и т е , а т о в а п р еч и н а
правителството да въведе универсален базов
доход. Правителствата залагат на политиките за
подпомагане на доходите чрез налагане на
с елективни, категорийни изисквания и
налагането на „взаимни задължения“. Когато
правителстват а обсъждат заплахите за
производителността, обезкуражаването на
труда, готовността на малцинствените групи да
с е т р уд я т, с а м о т н о т о м а й ч и н с т в о ,
отстъпчивостта на работническата класа,
в ъ з м о ж н о с т и т е з а т р уд н а х о р а т а в
неравностойно положение, те разчитат на
консервативната вяра в несъвършенството на
човешките същества, а не на вярата, че хората,
към които се отнасят с уважение, ще отговорят
конструктивно.
Противоречивата вяра на правителствата,
която ги кара да смятат, че богатите трябва да
бъдат стимулирани да произвеждат, докато
бедните трябва да бъдат принуждавани да
работят, лежи в основата на изграждането на
социалната политика по доходите. Фактът, че
подобни аргументи (относно некадърността на
бедните, нуждата от принуда и важността на
увеличаването на разликите между класата на
собствениците и работниците) са абсурдни, не
ги прави по-малко ценени от консерваторите.
Джон Кенет Гълбрайт се присмива на подобни
аргументи, като посочва, че „Всичко винаги се
свежда до малко вероятният случай, при който
богатите не работят, тъй като имат твърде ниски
доходи, а бедните, тъй като имат твърде високи
22
доходи.“
Изследванията би трябвало да открият
стимулите за работа на не толкова богатите.
Признава се, че тъй като икономическият
фундаментализъм е хегемонната теория,
подобни изследвания ще бъдат правени от
идеологическа гледна точка. Освен връзките със
Закона за бедните по отношение на критериите
22
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за отпускане на помощи, на лице са ясни връзки
с теорията на публичния избор във връзка с
начина, по който правителствата изграждат
своите социални политики, настоявайки, че
„поведението се разбира най-добре от гледна
точка на предположението, че мотивацията е
свързана с една причина, алчността, и не е
23
възможно да бъде променено“ . Свързана с това
е и неокласическата либерална вяра, че
проблемът с помощите „е рационален отговор
на стимулите, пред които са изправени
индивидите и социална хармония ще възникне
спонтанно само когато подходящите пазарни
сигнали работят“.24
Имайки предвид преобладаващите нагласи
относно човешкото поведение, няма да е лесна
задача да бъдат убедени правителствата да
въведат универсален базов гарантиран доход за
всички свои граждани. Ако привителствата
приемат за разглеждане идеята за базовия доход,
то важна част от битката за въвеждането му ще
бъде осигуряването на изследвания върху
производителността, желанието за труд и
зависимостта, които да поставят под въпрос
техните предишни схващания.
Правителстват а упорито твърдят, че
осигуряват социална сигурност по ефикасен и
отговорен начин. Те със сигурност са в
състояние да определят стойно стт а на
осигуряване на специфична категорийна помощ
за реципиентите, на които е изплатена. Те могат
и наистина изчисляват колко „спестяват“ като
изключват хората от системата за социални
помощи, когато те не отговарят напълно на
критериите за отпускане на помощта. Това е
счетоводна или целева ефикасност. Те изглежда
не проявяват интерес как хората, на които е
отказана помощ, успяват да се справят, или
какви са социалните разходи в резултат на
отказаната помощ. Целевата ефикасност не
измерва доколко ефикасна е системата на
социално осигуряване като цяло, тъй като
въпроси, свързани с ефикасността на система
като цяло не биват разглеждани.
Някои от мерките за е фикасно ст на
системата, които следва да се вземат под
внимание, са: бедни ли са хората, изключени от
системата за социално осигуряване; колко души,
23
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ко и т о о т г о в а р я т н а и з и с к в а н и я т а , с а
пропуснати; доколко са удовлетворени хората,
получаващи ниски помощи; социа лноосигурителната система води ли до социална
справедливост за всички; защитени ли са
човешките права на всички; премахва ли
системата всички пречки пред включването на
хората с увреждания; равнопоставено ли се
третират различните полови, възрастови и
етнически групи; равнопоставени ли са хората
от градовете и селата; осигурява ли системата
достатъчна сигурност на реципиентите, така че
да им позволява да допринасят за обществото по
свой начин?
Понякога правителствата излизат извън
тясното поле на измерване на счетоводната
ефикасност и се опитват да погледнат пошироко на ефикасността от гледна точка на това,
което се случва в икономиката като цяло. През
1993 г. в Зелената книга на Комитета по
заетостта на Австралия, е декларирано:
„Загубата на производство в резултат на
безработицата е най-големият източник на
неефикасност в икономиката. Безработицата е
също така най-важната причина за
неравенството и алиенацията за индивидите,
25
семействата и общностите.“
26
Сравнително изследване разглежда
социалните политики в три страни (САЩ,
Германия Нидерландия), избрани, поради
наличието на панел от данни за десетилетия,
което позволява на авторите да разгледат
въпросите, свързани с: икономически растеж,
ефикасност, бедност, неравенство, социална
интеграция, стабилно ст и автономно ст.
Избраните страни за анализ са: САЩ, където
социалната държава е представена в либерална
форма; Нидерландия, която има социалнодемократична система на социалната помощ и
Германия с нейния корпоратистки социален
модел.
Либералният модел на социално
подпомагане е продукт на капиталистическата
икономика и определя на държавата странична
роля в социалното подпомагане.
Социално-демократичният модел на
социа лно подпомагане е продукт на
25
Green Paper of the Committee on Employment Opportunities
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26
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социалистическата икономика и определя на
социалната държава мощна
преразпределителна роля.
Корпоратисткият модел на социално
подпомагане се корени в икономиката на
общностния „социален пазар“ и гледа на
социалното подпомагане като на посредник при
осигуряването на групово базирана взаимна
помощ и избягване на риска.
В дебатите за социалната политика често се
отстоява тезата за неизбежността на замяната
между икономически растеж, ефикасност,
бедност, неравенство, социална интеграция,
стабилност и автономност. Оказва се, че
постиженията на нидерландския социалнодемократичен модел са същите или дори още подобри от постиженията на корпоратисткия
германски и либералния американски модел, що
се отнася до ВСИЧКИ изброени социални и
икономически цели.
Подобни заключения са от голямо значение
относно посоката, по която информираната
нация би избрала да поеме, ако иска да промени
системата си на социални помощи от такава,
изградена на идеологическа основа, към такава,
базирана на обосновани научни изследвания.
Когато се опитваме да постигнем икономически
растеж и ефикасност, стабилност и автономност,
или да намалим бедността и неравенството, то
социално-демократичната социална държава по
подобие на тази в Нидерландия се представя подобре от германския корпоративен модел, който
пък от своя страна се представя по-добре от
либералния модел на САЩ.
3. Приложение на идеята за безусловен
базов доход
Отказът от подоходно тестване е основната
отличителна черт а между бе зусловния
(универсален) базов доход и традиционните
системи за трансфер на помощи. Подоходното
тестване или условността, за разлика от
безусловността, работи последващо, след
в н и мат е л н о и з с л ед ва н е н а п р а в ото н а
домакинството на помощи в зависимост от
о б щ и я м у д оход , б о г ат с т в о и н у ж д и .
Безусловният базов доход (ББД), от друга
страна, работи предварително, прехвърляйки
парични средства независимо от дохода,
богатството и нуждите на индивида или
домакинството. Защо е нужно да няма условия?
Обвързаността с условия на настоящите
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Идеята за безусловен базов доход – поява, развитие и приложение
програми за социални помощи води до появата
на явление, известно като капан на бедността
или капан на безработицата.
Безусловен базов доход или отрицателен
данък върху дохода?
Стимулите за труд могат да бъдат увеличени
чрез прилагането на отрицателен данък върху
дохода (ОДД). ОДД работи като възстановяем
данъчен кредит, който намалява с нивото от
преди данъчното облагане. Определено ниво
помощи, което се приема, че е равно на нивото
на безусловния базов доход (ББД), се осигурява
дори и ако доходите на индивида са равни на
нула. Така ОДД разделя плащането на помощи
от желанието за платен труд. Докато базовият
доход се плаща предварително на редовни
вноски, ОДД се плаща впоследствие, след като
кандидатът попълни данъчна декларация.
Главната причина за избор на базов доход
вместо отрицателен данък върху дохода, е
нормативна. Идеята за базовия доход е
съвместима с теорията на справедливостта по
либертариански маниер, базирана на
принципите на Джон Лок. ОДД схемата просто
балансира данъците и помощите – при ББД
схемата данъчните приходи на практика се
повишават и базовият доход се изплаща на
всички без никакви условия. От нормативна
гледна точка, независимото плащане на базов
доход може да бъде разгледано като право да се
с п о д е л я т п р и р о д н и т е р е с у р с и , ко и т о
обществото притежава. ОДД на Фридман, от
друга страна, е замислен основно като средство
за премахване на бедността или мярка за
подобряване на ефикасността.
Безусловен Базов Доход или Еднократно
Дарение?
Концентрирането върху нормативните
аспекти и разглеждането на идеята за правото на
с п од е л я н е н а п р и р од н и т е р е с у р с и н а
обществото, повдига въпроса дали едно
еднократно плащане, например при достигане
на пълнолетие, не е алтернатива на редовни
вноски, които се изплащат при ББД?
27
Акерман и Алстот предлагат въвеждането
на понятието „общество на собствениците“, в

което на 21 годишна възраст всеки гражданин
получава 80 000 долара като еднократно
дарение, платимо на четири годишни вноски от
20 000 долара. От либертарианска гледна точка
еднократното дарение е за предпочитане пред
редовни вноски, тъй като вторите могат да бъдат
възприети като патерналистична мярка и да
влязат в противоречие с главния идеал на
либертарианството – отговорността.
Ван Парис28 признава патерналистичния
характер на ББД, но според него той е „слабо
патерналистичен“ и го оправдава като средство
за „защита на реалната свобода на хората“.
Милтън Фридман29 от друга страна твърди, че
„тези от нас, които вярват в свободата, трябва да
вярват също така и в свободата на индивидите да
правят свои собствени грешки“.
Както показва нормативният анализ на
разпределителната справедливост, причината да
бъдат избрани редовните вноски вместо
еднократното дарение не е патерналистична. В
„обществото на собствениците“ еднократното
дарение може да бъде разглеждано като
компенсация за част от националните ресурси,
като парче земя, на което индивидът има право.
В „обществото на акционерите“, от друга
страна, индивидът на практика притежава дял от
природните ресурси, на който има право и
получава редовен дивидент от рентата от
владетеля на собствеността. И така, както
дивидентите биват изплащани регулярно, така
бива плащан и базовият доход.
Справедливост и ефикасност
Базовият доход е съвместим с класическата
либертарианска идея, осигурявайки на всеки
индивид неговия легитимен дял от природните
ресурси, докато в същото време гарантира както
правото на личността на собственост и
п ро сп ери тет, т ака и п одобряван ето н а
ефикасността чрез премахване на капана на
бедността и принудителната безработица, чрез
осигуряване на равни възможности за всички.
Равенството на възможностите може да бъде
средство за увеличаване на значението на
образованието като необходимо условие за
справедливо общество. Идеята за равни
28
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възможности е общото, което обединява
справедливостта и ефикасността.
Практически действия за въвежденето на
базов доход
В Белгия през 1984 г. група учени и
синдикалисти около философа и икономист
Филип Ван Парис основават колектива „Шарл
Фурие“. През 1986 г. на колоквиум в Льовенския
католиче ски университет се ражда
Европейската мрежа за базов доход (Basic
Income European Network, BIEN), която през
2004 г. прераства в Световна мрежа за базов
доход (Basic Income Earth Network).
В Ю ж н а Аф р и ка Ко н г р е с ъ т н а
южноафриканските синдикати, близък до
управляващия Африкански национа лен
конгрес, се бори още от края на апартейда за
установяване на гарантиран доход. Той е
основал заедно с други организации т. нар.
Коалиция за отпускане на базов доход (Basic
Income Grant Coalition). Но много министри се
противопоставят на идеята.
В Бразилия през 2003 г. е създадена
„Семейна кошница“ (Bolsa Familia) на
правителството на президента Луис Инасио
Лула да Силва, която се състои в парична помощ,
изплащана на домакинствата, живеещи под
прага на бедността (повече от дванадесет
милиона), при условие че пращат децата си на
училище. Работническата партия предприема
допълнителни действия, като прокарава през
2004 г. закон за постепенното установяване на
базов доход за всеки жител на Бразилия.
В Канада е проведен експеримент с
предоставяне на гарантиран доход в град
М а н и т о б а м е ж д у 1 9 7 5 и 1 9 7 9 г.
Изследователката Ивелин Форгет, която е
анализира резултатите, констатира сериозно
намаление на лечението в болница и нарастваща
тенденция младите да продължават
образованието си след гимназията.
В САЩ от 1982 г. насам всеки жител на
Аляска от поне шест месеца получава дивидент
от „Постоянен фонд на Аляска“, създаден от
приходите от петрола. Мнозина членове на
Конгреса се изказват в полза на идеята да се
у с т а н о в и п од о б е н д оход в И р а к с л е д
нахлуването през 2003 г. Икономистите са
предложили същия механизъм за Нигерия.
Опити с „класическия“ гарантиран доход са
проведени и в други американски щати през 70-
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те и 80-те години на XX век.
В Индия са проведени два пилотни проекта първият в беден квартал на Ню Делхи, а вторият
– в селата на щата Мадхя Прадеш.
В Италия „Движение 5 звезди“ настоява за
„граждански доход“ от 1000 евро на месец,
отпускан в продължение на три години на
безработните, който те ще загубят, ако откажат
предложена работа.
В Намибия от 2008 г. по инициатива на
коалиция от църкви, синдикати, младежки и
женски асоциации, жителите на село ОтживероОмитара на възраст под шестдесет и пет години
получават гарантиран доход. След като отчита
у б е д и т е л н и т е р е зул т ат и , с п е ц и а л н и я т
докладчик на ООН по крайната бедност и
човешките права Магдалена Сепулведа оказва
натиск върху правителството, което не подкрепя
проекта, да проучи дали той е осъществим на
национално ниво. Международният валутен
фонд с е противопо ст авя. Пре з 2012 г.
финансираният от частни дарения проект е
преустановен поради липса на средства.
В Швейцария „Федералната инициатива за
гарантиран базов доход“ е лансирана през април
2012 г. с подкрепата на швейцарската секция на
Световната мрежа за базов доход. Инициативата
не е подложена на гласуване, тъй като нейните
поддръжници не успяват да съберат сто хиляди
подписа до октомври 2013 г.
В Европейския съюз жители и организации
от петнаде сет страни членки на Съюза
предприемат европейска гражданска
инициатива, която изисква от Комисията да
„поощри сътрудничеството между страните
членки при разглеждането на гарантирания
базов доход като средство за подобряване на
системите им на социално осигуряване“. До
януари 2014 г. трябва да се съберат един милион
подписа, условие подписката да завърши със
задължително изслушване и обсъждане на
идеята в Европейския парламент. Събрани са
едва половината от нужните подписи и въпросът
не е представен за разглеждане.
Заключение
Целта на тази статия е да осигури нормативо
оправдание и анализ на икономическите ефекти
от въвеждането на базов доход в светлината на
най-често срещаните възражения, отправяни
към подобни предложения. Оказва се, че идеята
за базов доход, и по-конкретно облагането
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Идеята за безусловен базов доход – поява, развитие и приложение
единствено с данък върху добавената стойност с
цел финансиране на прилагането на
универсален базов доход, е съвместима с
либертарианските теории за справедливост,
базирани на принципите на Джон Лок.
Условието на Лок „да се отделя достатъчно за
общо ползване от другите“ не оставя друг избор,
о с в е н п р е р а з п р ед е л е н и е н а д оход а от
собствениците на оскъдните ресурси към
обществото като цяло.30
Съществуването на рентно заплащане на
труда и принудителна безработица оправдава
разширяването на термина оскъдни ресурси от
тесния му смисъл (природни ресурси) към
прилагането му и за работните места. Базовият
доход на практика е в състояние да намали
равнището на принудителната безработица, като
в същото време не оказва влияние върху
заетостта и брутните заплати. Получателите на
базов доход могат да използват безусловните
плащания за по-нататъшно образование или за
започване на с амо стоятелен бизне с.
Следователно, производителността и общата
ефикасно ст се очаква да се увеличат в
дългосрочен период.
Що се отнася до преразпределителното
влияние, получателите на ниски доходи ще
бъдат нетните печеливши от политиката на
базов доход. Доброволно безработните обаче
губят, тъй като нивото на базовия доход е пониско от средните помощи за безработица,
изплащани при условните схеми за социални
помощи. Това може и да не се окаже проблем
след извършване на прехода от условна към
безусловна социално-осигурителна система.
Теорият а предполага, че рационалните
икономически агенти ще допълнят базовия си
доход с доброволни застрахователни и частни
пенсионни планове.
Информацията в тази статия има за цел да
помогне за по-задълбочено разбиране както на
е т и ч н и т е , т а к а и н а и ко н о м и ч е с к и т е
възможности на базовия доход, което може да се
окаже мощно средство за преодоляване на
икономическите предизвикателства на XXI-ви
век.
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Въведение
Разнородността е присъща характеристика
на услугите и се свързва с потенциала на
разликите в изпълнението им. Разнородността
от р а з я ва от к л о н е н и я т а в р е зул т ат а н а
операциите при предоставянето на две еднакви
услуги. Непостоянството на резултата е факт не
само при сравнение на услугите на различни
организации, но и в рамките на една и съща
операционна система и обслужващ персонал.
Разнородността при изпълнение на услугите е
предпоставка за проблеми в управлението на
операциите, свързани с качеството, поддържане
на желаното ниво на производителност,
определяне на капацитета на операциите и
разпределението му във времето. Тя е една от
причините за образуването на опашки от
клиенти.
Разбира се трябва да се отбележи, че не
винаги разнорадността на услугите е
недостатък. В някои конкретни услуги тя може
д а бъ д е и з п ол з ва н а като ко н ку р е н т н о
предимство. Някои автори считат, че когато
услугата е силно индивидуализирана и
потребителски ориентирана към определен
малък сегмент клиенти би могла да донесе поголяма печалба и преимуще ство на
организацията пред конкурентите, без за това да
са необходими допълнителни разходи.[2,5]
Други намират подобен подход за рискован,
поради високата степен на неопределеност на
п о в е д е н и е т о н а к л и е н т и т е в п од о б н а
с и туа ц и я . [ 6 ] И м а с л у ч а и , в ко и то
предоставянето на по-големи права и участие на
потребителя в операциите води до по-голяма
разнородност в резултата, но клиентите считат
това за предимство. Например, възможността
клиентите сами да подбират продуктите и да
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

участват в приготвянето на храната си в
ресторанта.
Различна е ситуацията при услуги с голямо
търсене. Там разнородността, предизвикана от
отклонения във времето за обслужване
например, може да доведе до опашки и
неудовлетворени клиенти. Проблемът е още поголям при предоставянето на публични услуги,
където всеки гражданин има гарантирано равни
права с останалите да получи услуга със същото
качество и наличието на разнородност е
нежелателна.
Това многообразие при различните услуги
предполага необходимостта от сравнение на
действителните отклонения при изпълнение на
услугите с допустимите от гледна точка на
клиента граници, без това да е пречка за
постигането на организационните цели.
Изискванията и предпочитанията на клиентите
трябва да са определящи при специфицирането
на услугата, процеса на обслужване и избора на
входящи ресурси.
Ако се избере подход за намаляване на
разнородността, то трябва да се отчита как тези
мерки ще се отразят на преживяванията и
удовлетвореността на клиентите от услугата. От
друга страна, ако в интерес на клиентите някои
типове отклонения се адаптират в операциите,
трябва да е ясно на каква цена за организацията
става това. Очевидно на ръководителите се
налага вземането на компромисни решения. За
всеки различен тип отклонения е необходимо да
се реши, коя стратегия ще е подходяща –
намаляване на отклоненията за сметка на някои
ограничения за клиентите или вграждането им в
операциите, което е трудна, често скъпо
ст руваща задача. Актуа лно стт а на
разглежданата проблематика се обосновава и от
факта, че справянето с разнородността е един от
пътищата за повишаване на ефикасността и
ефективността на операциите за услуги.
Основната цел на статията е да се предложат
подходи за намаляване на разнородността в
резултата при предоставянето на услуги. За
постигането и ще се изследват и анализират
отклоненията в параметрите на операционната
система, които водят до разнородност в крайния
продукт. На тази база, прилагайки известни от
управление на производството стратегии за
редуциране или вграждане в операционната
система на отклоненията ще се предложат
подходи за въздействие върху различните
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типове вариации и ще бъдат направени изводи за
по следствията от използването им за
обслужващата организация и клиентите.
Източници на разнородност в
изпълнението на услуги и подходи за
управлението им
В литературата като основни източници на
разнородност се разглеждат отклоненията
привнесени от участието на клиента в процеса
на предоставяне на услугата [5] и отклоненията
в изпълнението на самия процес. [2]
В н а с т оя щ ат а р а б о т а с е въ з п р и е м а
системният подход при идентифициране на
причините, водещи до разнородно ст на
резултата от изпълнението на услугата. Този
избор с е о сновава на възприет ат а в
операционния мениджмънт концепция за
разглеждане на операциите като система за
производство с взаимодействащи си елементи –
в ход о в е , п р о ц е с н а т р а н с ф о р м а ц и я и
изходи.[1,11] Важно при търс енето на
причините за разнородност е да се отчете
особеното място на клиента в операционната
система за производство на услуги. Той
постъпва, присъства и често участва в процеса
на трансформация. На изхода на системата
клиентът отнася със себе си резултата на
операциите. Във всяка своя роля клиентите
изпълняват разнообразни функции и внасят в
операционната система отклонения от различен
тип и с различни измерения.
Ето защо за да бъдат идентифицирани
източниците на разнородност в изпълнението на
услугите ще се анализират операциите за
производството им по отношение на
потенциални отклонения в основните им
елементи - входящи ресурси, процес на
трансформация, параметри на обслужващата
система, както и дейността и поведението на
основните участници - персонала и клиентите,
при изпълнение на различните им функции.
Отклонения в параметрите на входящите
ресурси на операциите за услуги и подходи за
управлението им
Традиционно на входа на системата за
производство на материа лни продукти
постъпват: материали, енергия, капитали,
п е р с о н а л а с т р уд а с и и и н ф о р м а ц и я .
Съществената разлика при услугите е, че към
входовете на операционната система като
входящ ресурс се добавя и клиентът.
Възможните отклонения в материалните и
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енергийни ресурси, необходими за
производството на услугата са по отношение на
качествените и количествените им параметри.
Постоянството на тези параметри може да се
осигури чрез последователно налагане и
поддържане на подходящи политики за избор на
н а д е ж д н и д о с т а вч и ц и н а р е с у р с и т е и
изграждане на взаимоотношенията с тях. При
това е възможно прилагането и на двете
стратегии – намаляване на отклоненията или
възприемането им в операциите. Изборът зависи
от целите на операциите. Например, ако целта е
съкращаване на разходите за производство, то
може да се потърси компромисно решение чрез
адаптиране на процеса на трансформация към
отклоненията на входа. Но ако се цели постигане
на високо качество на услугата при приемливи
разходи, то редуцирането на отклоненията в
параметрите на материалните и енергийни
ресурси е подходящата алтернатива.
По отношение на финансови ресурси може
да се приеме, че на практика величината им за
две еднакви услуги е равна и не се очакват
вариации, които биха довели до разнородност в
резултата.
Ключов ресурс в услугите е персоналът,
който ги изпълнява. В операционната система
постъпват човешки ресурси на организацията,
които на входа обикновено показват вариации в
качествен и количествен аспект. Разликите в
качествен аспект се свързват с нивото на
квалификация, опит, умения, образование и
д р у г и и з и с к в а н и я , ко и т о с а о с н о в н а
предпоставка за трудовото представяне на всеки
служител. Количественото измерение се
определя с оглед осигуряване на необходимия
брой служители за реализиране на операциите.
Този тип отклонения в характеристиките на
човешките ресурси е желателно да бъдат
редуцирани. Това може да бъде постигнато чрез
навременното и правилно определяне на
пот ребно стите от човешки ре сурси на
организацията. По своя характер определянето
на потребностите от персонал е прогнозна
дейност, която изисква събиране, анализ и
обработка на информация за търсенето и
предлагането на работна сила в организацията.
От голямо значение за точното определяне на
този ресурс на входа е анализирането на
връзката с производителността на труда,
състоянието и тенденциите в използването на
работната сила, стратегическите цели на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Подходи за намаляване на разнородността на услугите
организацията по отношение на внедряването
на нови технологии и други фактори, които биха
повлияли на прогнозата.
П р е од ол я в а н е то н а от к л о н е н и я т а в
качествените параметри на човешките ресурси
на входа на операционната система може да се
постигне чрез прилагането на добре подготвени
и проведени дейности по привличането и
подбора на служителите за различните позиции
в организацията. За намаляването на вариациите
в количе ствен аспект е подходящо при
конкретните разчети на потребностите от
персонал да се използват известните от
литературата и практиката по управление на
човешките ресурси методи като експертни
оценки, метод на преките пресмятания,
математически модели и др. [10]
По отношение на отклоненията в
качествените параметри на човешките ресурси
на входа, възприемането на стратегията за
вграждане в операциите не е препоръчителна.
Независимо, че във времето чрез въвеждащи и
други обучения, с натрупването на опит и
положителни изменения в каче ствените
характеристики на служителите, отклоненията
ще намаляват, те са в пряка връзка с важни за
процеса на трансформация показатели като
времето за изпълнение на операциите,
качеството на услугите и други, в които могат да
генерират допълнителни отклонения.
Информацията е основен входящ ресурс за
операциите за производство на услуги. Тя
постъпва от външни и вътрешни за операциите
източници. Към първите могат да бъдат
от н е с е н и р а з л и ч н и т е и ко н ом и ч е с к и и
обществени субекти, с които организацията
контактува и взаимодейства, и които пряко
засягат операциите. Вътрешните източници са
всички функционални области в организацията,
с които операциите са свързани, като маркетинг,
финанси и др.
Основен източник на информация на входа
на операциите е клиентът. Тук той влиза в ролята
си на спецификатор на услугата, предоставяйки
информация за изискванията си преди процесът
да е стартирал. Това е важна за операциите
информация и вариациите в заявките на
клиентите по отношение на коректност на
данните, пълнота на съдържанието, правилното
и отразяване от служителите, директно ще
доведат до разнородност на резултата.
Подход, който би бил удачен и при трите
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

източника на инфорамция за редуциране на
отклоненията е предприемането на действия за
максимално стандартизиране, унифициране и
опро стяване на каналите и формите на
постъпването и в операционната система.
Всякакъв вид входящи карти и формуляри,
които да подпомогнат процеса на събиране,
селектиране и анализ на началната информация,
отнасяща се до изискванията, очакванията и
представата на клиентите за резултата, процеса
на обслужване и преживяваният а им в
операциите биха били полезни за намаляване на
вариациите. Важно е също каналите, по които
информацията постъпва да са лесно достъпни и
удобни за използване от персонала и клиентите.
В това отношение съвременните
комуникационни технологии дават редица
възможности, включително и с вградени
механизми за избягване на грешки. [8]
Става ясно, че стратегията на настаняване на
отклоненията в информацията по-нататък в
операционната система не е подходяща. Всяка
грешка в спецификацията на услугата от страна
на клиента води до разминаване на очакванията
му с резултата. А често е съпроводено и със
загуби, свързани с повторения, преработка,
излишни движения и други пропуски в работата
на обслужващия персонал.
Основна характеристика на услугите, от
гледна точка на управление на операциите е
степента на контакт между клиента и персонала
в процеса на производството им. Изпълнението
на услугата не стартира преди на входа на
операционната система да е постъпил клиент
(заявка) за обслужване. Клиентите формират
входящ поток, с определени характеристики. За
представянето на тази ситуация в литературата
по управление на операциите се използва
теорията на опашките.[1,3,12] Разглежданите в
нея въпроси са свързани с процесите на
п р о и з в од с т в о н а у с л у г и в с м и с ъ л а н а
ежедневната употреба на тези думи. Основна
задача в теорията е решението за промяна в
отношението на променливите – λ, μ и М,
където: λ – ниво на постъпване на заявките за
услуга (брой пристигнали заявки за ед.време); μ
– ниво на обслужване (брой обслужени заявки за
ед.време); М – брой работещи канали за
обслужване. На входа на операционната система
е важно да се отчитат и управляват отклоненията
в нивото на по стъпване на заявките за
обслужване λ, защото те са определящи за
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величинат а на необходимия капацитет.
Организацията за услуги се стреми да осигури в
точния момент капацитет на операциите,
максимално близък до търсенето. Големият
капацитет, който остава неизползван води до
загуби за организацията. Недостатъчният
капацитет до образуване на опашки,
разнородност на резултата, с последващи
неудовлетвореност на клиентите от качеството
на услугата и загубата им като потенциални
бъдещи клиенти.
Използването на моделите от теорията на
опашките е на базата на определени допускания.
Едно от тях е за отрицателно експоненциално
разпределение на времетраенето между две
последователно постъпващи заявки, което
респективно означава, че разпределението на
броя на постъпилите заявки за единица време λ е
Поасоново. Това твърдение, в ситуацията на
обслужване с чакане на опашка, характерно за
услугите, е изследвано и доказано от редица
автори. [3,11] Данните за нивото на постъпване
на заявките и разпределението им дават
възможност да се пресметне вероятноста за
всеки времеви период, определен брой клиенти
да пристигнат за обслужване. Тази информация
е в основата на решенията за планиране на
капацитета на операциите.
В литературата за справяне с вариациите в
нивото на постъпване са представени и
очевидно могат да бъдат използвани и двете
стратегии от производствения мениджмънт.[4]
Редуциране на отклоненията в нивото на
пристигане на клиентите може да се постигне с
преразпределяне на търсенето във времето чрез
използване на редица подходи като: въвеждане
на система за резервации, ценови стимули за
н а м а л я в а н е н а п и ко в о т о н ат о в а р в а н е ,
предлагане на а лтернативни услуги,
позволяващи изглаждане на търсенето, реклама,
промяна на продукта, ограничаване на достъпа в
определени периоди и други.[9] Тази стратегия
обикновено е предпочитаната от организациите,
но носи известни рискове от загуба на част от
клиентите.
Стратегията на поемане на отклоненията в
нивото на постъпване на заявките за обслужване
се реализира чрез промяна на капацитета на
операциите и е пряко свързан с процеса на
трансформация, който ще бъде разгледан понататък в работата.
Промяната на капацитета за посрещане на
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променливото търсене увеличава
операционните разходи и съответно цената на
услугата. Налага се изводът, че използването на
тази стратегия ще бъде наистина успешно, ако
потребителската стойност за клиентите е такава,
че те са готови да заплатят по-високата цена на
услугата.
Като входящ ресурс клиентите могат да
внесат вариации не само в нивото на постъпване
на заявките в системата, но и по отношение на
изискванията си. Различните спецификации на
услугите, които те ще представят предполагат
изпълнители с различни умения и квалификация
и разлики във времето за изпълнение на
операциите.
П од ход и т е з а р ед у ц и р а н е н а т е з и
отклонения, които се предлагат в литературата
са насочени основно към приканване на
клиентите да съобразят изискванията си с
възможностите на организацията или да ги
съобщят при резеравцията си. [5] Това
предполага въвеждането на стандартизирани
процедури по отношение на изискванията на
клиентите, което е спорна и рискова практика в
услугите. Стандартизацията в услугите трябва
да се използва много внимателно, защото може
да предизвика отдръпване на клиентите.
Стратегията на посрещане на отклоненията в
изискванията може да се реализира по-лесно с
обучение на персонала с цел увеличаване на
компетентностите. Очевидно изводът е, че и
двете стратегии имат своите недостътъци при
използването им в услугите. В първата е налице
риск от загуба на клиенти, поради чувството за
ограничена свобода на избора, а втората изисква
д о п ъ л н и т е л н и р а з ход и . То в а п о с т а в я
о п е р а ц и о н н и т е р ъ ко в од и т е л и п р ед
предизвикателството да вземат компромисно
решение за избор на стратегия.
Отклонения в параметрите на процеса на
трансформация и обслужващите устройства и
подходи за управлението им
Процесът на трансформация може да бъде
представен като съвкупност от два компонента –
процесът на обслужване и преживяванията на
клиента, като част от операциите.[7] Процесът
на обслужване свързва входящите ресурси,
обслужващите устройства, персонала и
клиентите за получаването на услуга с
необходимото каче ство при определени
разходи.
То в а о п р е д е л е н и е н а п р о ц е с а н а
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Подходи за намаляване на разнородността на услугите
трансформация показва, че източниците на
разнородност при предоставяне на услугата
могат да бъдат вариации в проце с а на
обслужване, привне с ени от персона ла,
клиентите и оборудването.
Основно отклонение в проце са на
обслужване, което е обект на внимание в
теорията и практиката на управление на
операциите е вариращото ниво на обслужване μ.
Използвайки като изходни данни променливите
величини λ, μ и броя на обслужващите канали
М, с помощта на теория на опашките може да се
определят важни за функционирането на
обслужващата система характеристики като
използваемостта на капацитета ρ= λ/μ, времето
за чакане на клиентите, дължината на опашката
и други.[1,3] Определящо за капацитета и
основен източник на разнородност на резултата
на операциите е нивото на обслужване μ,
измервано като брой обслужени клиенти за
е д и н и ц а в р е м е . Ту к и з п о л з в а н е т о н а
математическите модели не е така ефективно.
Причината е, че за промяната на този параметър
се изисква повлияване на поведението на двете
страни, реализиращи процеса на
трансформация – персонала и клиентите.
Отклоненията, внесени от персонала са резултат
главно на различното ниво на т рудово
п р ед с т а вя н е , ка кто м е ж д у р а з л и ч н и т е
изпълнители, така и в работата на един и същи
служител във времето.
Вариациите, причинени от клиента в
процеса могат да се дължат на разликите в
нивото на компетентност за изпълнение на
неговата част от процеса, мотивоцията му,
желанието и усилията, които ще вложи при
участието си, личните му предпочитания,
очаквания, представи и други предпоставки от
персонален характер. При това клиентите
проявяват различна степен на активност при
изпълнение на задачите, имат различни
преживявания, което изисква различни подходи
при управлението им от операционните
ръководители.
Допълнителен проблем при избор на подход
за справяне с отклоненията в стойностите на
нивото на обслужване μ е фактът, че е трудно, в
някои случаи невъзможно да се разпредели
точно приносът на двете страни – клиент и
персонал при изпълнението на процеса. Това
налага извода, че независимо коя от двете
стратегии – за редуциране или за вграждане на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

вариациите на нивото на обслужване ще бъде
възприета – избраните подходи трябва да
доведат, както до промяна в поведението на
клиента, така и в работата на персонала. Целта е
да се осигури капацитета, необходим за
посрещане на променливото търсене чрез
намаляване на средното време за обслужване,
ре спективно увеличаване на нивото на
обслужване.
От теорията и практиката са известни редица
подходи за въздействие върху капацитета чрез
вариране с работната сила, оборудването,
условията на работната среда. [1,4] Например,
наемане на служители почасово,
преразпределяне на задачите, увеличаване на
производителността чрез подходящо обучение,
увеличаване на дела на „самообслужването“,
използване на извънредно работното време,
автоматизиране на процесите, увеличаване на
броя работещи канали в системат а,
реконструкция на производствените мощности,
отдаване на част от дейностите на
подизпълнители, увеличаване. По отношение на
клиентите подходът, който най-често се
прилагат на практика за намаляване на
отклоненията е предприемане на действия за
обучението и развиването на компетентностите
им до необходимото ниво за участие в процеса.
Източник на разнородност в резултата могат
да бъдат и обслужващите устройства и
с ъ о р ъ ж е н и я , ко и т о с е и з п о л з в ат з а
производството на услугата. Достъпността на
обслужващото устройство за изпълнение на
различните дейности се определя от неговата
изправност. Ако то е готово да приеме за
обслужване според изискванията всяка
постъпила заявка веднага, след като е завършило
обслужването на предишната, системата е
пълнодостъпна и отклонения в резултата по тази
причина няма да се получават. Очевидно за
целта трябва да се следи за изправността на
оборудването.
В материалното производство широко се
използват различни подходи и практики за
с и с т е м ат и ч н о ц я л о с т н о п од д ъ р ж а н е в
н е о бход и м ат а ф о рм а н а м а ш и н и т е и
съоръженията. Регулярните проверки на
състоянието, профилактики и основен ремонт
на оборудването могат да осигурят намаляване
на отклоненията в работата на използваните
устройства. Специфичното при услугите е, че
клиентът често е в ролята на съпроизводител,
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който работи с обслужващите устройства.
Следователно, за да се избегне неправилна
употреба на съоръженията, което ще доведе до
неизправност и последваща разнородност на
резултата е необходимо да се подготвят и
поставят на видно място всички изисквания за
правилнат а и бе зопасна упот реба на
прилежащото оборудване. Клиентът, който ще
участва в производствения процес трябва да
знае правилата и отговорността, която поема в
работата си, както и начините на контрол на
използването на обслужващите съоръжения.
Другата стратегия за справяне с
отклоненията от неизправност на оборудването
е да се адаптират операциите към тях. Тази
стратегия не е приемлива, защото лошата работа
на обслужващите устройства се отразява
ди р ект н о н а каче ст вото н а у сл у г ат а и
получената разнородност обикновено не може
да бъде компенсирана по никакъв начин.
Заключение
Неопределеността при изпълнение на
операционната функция в услугите е много поголяма в сравнение с организациите от
материалното производство. Справянето с
разнородността в получавания на изхода на
операциите ре зулт ат е с ериозно
предизвикателство за ръководителите в
обслужващата сфера. Както става видно от
статията, източниците на разнородност при
изпълнение на услугите са много и от различно
естество. Множество и разнообразни са и
подходите за преодоляването им. Отговорност
на мениджърите е да решат как и колко да се
намалят или вградят в операциите съответните
отклонения. Решението не е просто и не се
свежда само до краен компромис по отношение
на връзката „разходи – качество“. С помощта на
системния подход е необходимо последователно
да се открият отклоненията, водещи до
разнородност, връзките между тях, да се избере
стратегия и подходите, чрез които може тя да
бъде реализирана, за постигане на конкурентно
предимство на предлаганите от организацията
услуги.
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“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Марката като средство за постигане на потребителските цели

Марката като
средство за
постигане на
потребителските
цели
Гл. ас. д-р Атанас Луизов,
Бургаски свободен университет
Независимо от продуктовата категория всяка
марка има нужда от управление на
потребителската си база – да я увеличава,
разширява, да превръща некупувачите в
купувачи, да попълва местата на „изтекли”
потребители и т.н. Ето защо въпросът защо
потребителите купуват (или как избират това,
което купуват) е от централно значение за
маркетолозите. Ролята на маркетолога е
посредством маркетинговите инструменти да
влияе върху поведението на потребителите – в
краткосрочен и дългсрочен план с оглед
постигане на целите, поставени пред марката,
която управлява.
Едно потребителско решение включва избор
между две или повече действия (или модели на
поведение). Решенията винаги изискват избор
между различни начини на поведение.
Поведението на потребителите се разглежда
често като процес на избор между различни
обекти (продукти, марки, магазини), но
всъщност потребителите избират между
а лтернативни модели на поведение по
отношение на тези обекти. Като маркетолози се
интересуваме специфично от покупателното
поведение на хората, особено от избора на марки
в различните продуктови категории.
Какво представлява марката/брандът
Марките са един от основните аспекти на
маркетинговата реалност. Дефинициите за
марка предполагат, че тя трябва да създава
различие и да служи като гаранция за произхода
и качествата на продукта. Марката се създава не
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

само като резултат от маркетинговите дейности,
но също така, а и по-важно, като резултат от
възприемането и реакцията на потребителите
спрямо тези дейности. От маркетингова гледна
точка брандът е едно обещание. От
потребителска гледна точка тя (марката) е
съвкупност от асоциации, възприятия и
очаквания, съществуващи в съзнанието на
потребителя. Асоциациите с марката се
създават, поддържат и променят чрез всеки
контакт на потребителя с нея – това може да бъде
както контактът с реклама, така и използването
на продукта.
Daniel Schachter описва енграмите така:
„Енграмите са временни или
продължителни промени в мозъка, които са
резултат от „кодирането” на опита. Една
обикновена ситуация от нашето ежедневие
включва множество знаци, звуци, действия и
думи. Различни области от мозъчната кора
анализират тези аспекти на едно събитие. В
резултат невроните в различните области се
свързват по-силно един с друг. Този нова схема
от връзки представлява записа на събитието в
1
мозъка – т.нар. енграма.”
Ето защо марката може да бъде описана като
възприета съвкупност (клъстър) от значения
(атрибути, ползи и ценности). Без тези значения
може да кажем, че марката не съществува.
Теоретичните модели, основани на идеята за
представяне на марката като съвкупност от
асоциативни връзки в дългосрочната памет, са
обобщени под наименованието „модели на
асоциативната мрежа”. Асоциативната мрежа на
марката се състои от седем компонента2:
- известност на марката;
- значения на марката;
- емоции, свързани с марката;
- позициране на марката;
- нагласа към марката;
- намерения;
- връзка с марката.
Подходът „средство – цел”
“Основополагащ ата теоретична
постанова на МЕС се заключава до това, че
действащите лица (независимо в каква роля - на
потребители, купувачи или други) в
поведението си избират такъв курс на
1
2

Batey, M. Brand Meaning, Routledge, NY, 2008, p. 4
Franzen, D. Brands & Advertising, Admap Publications, 1999, p.
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действие (такива “средства”), който им се
струва най-вероятен да доведе до значими за
тях последствия (желани от тях “цели” и
3
съответстващи им “ценности” .
G u t m a n п р е д л а г а п о т р е б и т е л с ко т о
поведение да бъде предст авено чре з
асоциациативни връзки между краен резултат
(цел), желана от даден индивид и средства за
постигане на тази цел. Авторът разработва
теорията Мeans-End Chains (MЕС) на базата на
две предпоставки на човешкото поведение: 1) че
ценно стите, де финирани като „желани
състояния на съществуване” играят основна
роля за формиране на моделите на избор и 2) че
хората, срещайки голям избор на продукти
(потенциални средства за постигане на целите)
се опитват да намалят сложността на този
избор4. МЕС модел е структуриран на три
равнища (атрибути, последствия и ценности).
Атрибутите са физически и психологически
конструкти, чрез които потребителите описват и
разграничават продуктовите категории,
продуктите и марките. Средното равнище са

Моделът „средство – цел” (Means-End chain –
MEC) допуска, че действията на потребителите
по отношение избора на продукти и марки води
до определени последствия. Потребителите
научават кои от тях да харесват (желаят) и кои да
отбягват. Тези заучени последствия направляват
тяхното поведение. Елементите в една верига
„средства – цел” са атрибути, последствия и
ценности. Те могат да се разглеждат като
йерархия от цели, които постига потребителят
посредством своето покупателно поведение.
Като резултат от този процес потребителят
започва да разглежда продукта като съвкупност
от атрибути, последствия, които се причиняват
от използването им и постигането на важни
персонални цели.
Елементите в една верига „средства – цел” –
3

Zhelev, S. Prilozhenie na podkhoda “Sredstva – Tshel” i
stulbichnata metodologiya za otkrivane i otshenyavane na
pozitshionni idei, http://www.pragmatica.bg/useful_info.php
4
Reynolds, T., J. Olson. Understanding Consumer Decision
Making, LEA., L, 2001
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последствия, които потребителите искат да
получат, ползвайки продукта в определена
ситуация/и. Ценностите и ценностните системи
са обект на множество научни изследвания.
Според Хофстеде, ценностите могат да се
о п р ед е л я т като от н о с и т е л н о с т а б и л н и
убеждения и вярвания, които имат силно
мотивиращо действие. Така възприемането на
продукта и марката може да се различава в
зависимост от ценностите на потребителите.
Трите равнища на модела могат да се представят
„верига” от асоциации:

Д ру г и и з с л ед о ват е л и п р ед л а г ат п о комплексен модел, при който се прави
разграничение между конкретни и абстрактни
равнища на атрибутите и ценностите. Такъв е
моделът, предложен от Olson и Reynolds, който
се състои от шест равнища:

атрибути, последствия и ценности – могат да се
разглеждат като елементи на йеарархия от цели.
Тази йерархия е начин потребителят да се
справи със сложно решение (комплексен
проблем) като го раздели на серия от малки
проблеми, които могат да бъдат управлявани.
Крайната цел в тази йерархия може да бъде
на ниво ценности, но също така и на нивата
последствия и атрибути.
Най-важният елемент според авторите на
модела са последствията. Тези последствия
могат да бъдат желани и/или търсени от
потребителя. Валидно е и обратното – някои
последствия могат да бъдат нежелани и
потребителят да се стреми да ги отбягва. В
първия случай говорим за ползи, а във втория за
риск, свързан с покупката.
К л юч о в и я т м ом е н т з а р а з б и р а н е н а
потребителския избор при подхода „средство –
цел” с а връзките (асоциациите) между
отделните му елементи, представени на
различни равнища. Разбирането на един
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Марката като средство за постигане на потребителските цели
елемент става на база на асоциациите му с други,
например на продуктов атрибут с функционална
полза или на полза с ценност.
Потребителските цели
Как потребителите формират своите цели?
Могат ли потребителите да имат неосъзнати
цели?
Целите се дефинират като субективно
желани състояния, към които индивидът се
стреми чрез действие, което се приема като
средство за постигане на целите. Според модела
на Bargh целите могат да се активират от външни
стимули (стимули от средата), както и от
когнитивни процеси и поведението на човек
като д е й с т ват н а с оч ва щ о п о в ед е н и е то
автоматично и несъзнавано.
Целите са приятни последствия (крайни
състояния), които се желаят или неприятни
последствия, които се избягват. Целите са
организирани йерархично. Потребителският
избор може да бъде разглеждан като движение
по йерархията от цели. Целите влияят въху
поведението, защото те представляват ползите,
които търсят потребителите. Те сравняват
своето настоящо състояние със желаната цел.
Winell определя целите като приятни
последствия (крайни състояния или друго),
които са желани или неприятни последствия,
които следва да се избегнат. Целите са
организирани йерархично. Цели от по-ниско
равнище обслужват постигането на цели от пов и с о ко т а ко в а . То в а о з н ач а в а , ч е
удовлетворяването на цели от по-ниско равнище
подпомага постигането на по-висши цели.
Целите осигуряват мотивация и служат като
насочващ фактор за потребителското поведение.
Потребителският избор може да се разглежда
като придвижване по йерархията от цели.
Целите влияят върху действията, защото те
п р е д с т а в л я в а т п о л з и т е , ко и т о т ъ р с и
п о т р е б и т е л я т. П о т р е б и т е л я т с р а в н я в а
актуалното си състояние с желаното състояние.
Различията между това което е и това, което е
желано, мотивира човек да действа.
Терминът „потребителска цел” внушава
усещането, че нашите решения се взимат след
внимателно обмисляне. В повечето случаи обаче
ние действаме интуитивно, дори без да имаме
усещането за „преследване” на някаква цел.
Изследвания в областта на невропсихологията
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

показват, че целите могат да се активират и
преследват на скрито, косвено или имлицитно
равнище. Имплицитно активираните цели водят
не само до възприемане на марката, но и до подобро (положително) отношение към нея.
Потребителят избира марката, която
съответ ства в най-голяма степен на
доминиращата в конкретната ситуация цел.
Higgins представя два типа ориентация:
промоция/поощрение, която е насочена към
по стигане на положителни по следствия
(резултати) и превенция/защита, целяща
минимизиране на негативните последствия.
Двете о сновни цели са: придобиване и
избягване5.
Barden предлага 6 имлипцитни цели 6 ,
релеванти към маркетинговите дейности. Те
включват:
Таблица 1 Имплицитни цели

Подходът „средство – цел” и
потребителските цели
Базовият модел „средство – цел” може да се
погледне през призмата на екплицитните и
имплицитни потребителски цели.

Фиг. 3 Базов МЕС модел и
потребителски цели
5

Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. American
Psychologist, 52, 1280–1300.
6
Barden, Ph. Decoded, John Wiley & Sons, L., 2013
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Експлицитните цели могат да се наблюдават
на равнища атрибути и последствия, преди
всичко функционални. Удовлетворяването на
тези цели по отношение на притежавани
ат рибути на маркат а и определени
функционални последствия е задължително, за
да попадне марката в групата за обмисляне.
Имплицитните цели се съдържат на равнище
ценности в МЕС модела, а също така и при
последствията- предимно при
психологическите и социални такива. За да бъде
по сланието на маркат а релевантно и
диференцирано, то трябва да отговаря на
имплицитните потребителски цели в
съответния контекст.
Разработването на маркетингова стратегия
следва да има фокус върху потребителските
цели. Тяхното идентифициране и анализане има
съществено значение за уместното позициране
на марката.
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Introduction
This article provides an analysis of Turkey and
its ambitions to become a full member of the
European Union as well as its consequences for the
EU and its member states. Divided into three parts,
the analysis starts with the historical background of
Turkey and its long way to the West. Chapter 2
represents the main part of this work, whereby
chapter 2.1. “Turkey at Present”, covers the
country`s society, military, and economy, besides its
Kurd conflict and Armenian “Genocide” objective,
as well as its Cypriot issue, and its relationship to the
USA. The analysis of those topics is necessary to
better understand Turkish politics today –
particularly considering the country`s application to
become a full member of the EU. Therefore, chapter
2.2. “EU-Resentments”, focuses the challenges of
Turkey as well as of the EU in case of becoming part
of this community. The article closes with a final
conclusion including recommendations for both
parties.
However, the overall aim of this work is to offer
a “value added” concept in order to avoid mistakes
when planning respectively realizing a full
membership of Turkey. The topic is therefore
relevant and one of the biggest challenges for the
European Union.
Drawing No. 1: European Union Member
Countries and Turkey
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1. Historical Development
Turkey`s Urge to Europe
The so-called “Kizil Elma”, the “Golden”,
literally the “Red apple”, was for centuries the
1
symbol of aspiration for the Ottoman people . It (the
aspiration) was always the “West”, first
2
Constantinople , than Rome, and finally Vienna.
However, the decreasing dominance of the
Ottoman Empire over the Mediterranean Sea was
followed by the backwards movement from the
Balkan. The “Ill man from the Bosporus” of the 19th
century only kept its foot in Istanbul, whereby just
3% of the city`s territory belongs to Europe.
Nevertheless, Istanbul with its direction to the
Balkan still constitutes the anti-pole to the rural
characterised capitol Ankara with its oriental
background3.
The Islam was the dominating religion, and the
“Sharia” was the law, both important parts of the
Ottoman Empire for over 600 years. The elite of the
Ottoman society again comprised numerical a small
social class existing of government employees and
military officers.
4

The “father of the Turks“, Kemal Atatürk
ordered respectively forced the change of the
Ottoman citizens to become Turkish people; which
again was the starting point of a balancing act
5
between Ottoman tradition and Western identity .
According to Atatürk, all groups of the society
should benefit from this new development. The
rural population though did not know what to do
with that – resulting in social problems. However, a
1

The Ottoman Empire, Osmanic Empire or Ottoman State, also
known by its contemporaries as the Turkish Empire or Turkey, was an
empire that lasted from 1299 to November 1, 1922 (as an imperial
monarchy) or July 24, 1923 (de jure, as a state). It was succeeded by
the Republic of Turkey, which was officially proclaimed on October
29, 1923. At the height of its power (16th-17th century), it spanned
three continents, controlling much of Southeastern Europe, Western
Asia and North Africa.
2
Constantinople is the former name of Istanbul.
3
Zlepko, Dmytro (2009): Die Türkei und die Ukraine – zwei Länder
auf dem Weg in die EU?, in Politische Studien, Themenheft 1/2009,
60. Jahrgang, März 2009, p. 3
4
Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) was a Turkish army officer,
revolutionary statesman, writer, and founder of the Republic of
Turkey as well as its first president. Atatürk became known as an
extremely capable military officer during World War I. Following the
defeat of the Ottoman Empire, he led the Turkish national movement
in the Turkish war of Independence. Having established a provisional
government in Ankara, he defeated the forces sent by the Allies. His
successful military campaign led to the liberation of the country and
to the establishment of Turkey,
5
Kreiser, Klaus (2008): Atatürk, eine Biographie, München, p. 5
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complete structural development covering the
6
entire society, the Kemalism could not master.
Additionally, Atatürk`s Republic including its oneparty system was not a western-style democracy.
Social deficits like less respect regarding human
rights and minorities, and the dominating position
of the military, as well as weak parties, were the
results – Turkey still faces today.
With the decree to feel Turkish but not to
become Turkish (which should happen on a
voluntarily basis), Atatürk believed to satisfy the
different ethnics and social groups.
Particularly considering the Kurds, that “feeling
Turkish” should be enough concession: “The
country will be stronger than all peoples previously
and will bring the new Turk of the future; (…) wear
different clothes, take the headscarf off, use another
calendar and another alphabet to become more
Western.”7
The other ethnic groups, especially the nonIslamic and non-Ottoman, however, maintained to
claim the acceptance of their identity – without
success.
Nevertheless, the “revolution from above” was
not accepted at all.
The Turkish Republic again understands itself as
the legacy for a permanent approach towards the
West, similarly to the “Kizil Elma” during the
Ottoman Empire, without giving up the Turkish
identity. The “Turkish-being” as well as the Islam,
both basic elements of the new Turkish country,
created modern Turkey. This many regard as the
untouchable legacy of Atatürk.
The consequence of it, though, in many parts
was deadlock; further development could not be
maintained. E.g. in the military, just the discussion
about the legacy means treason until today.
During its eighty year development, the country
was confronted with several military coups d`état as
well as social and societal changes, in a positive and
negative way.
Atatürks Kemalism however, affects modern
Turkey until today.
Regarding its aspiration to the West in modern
times, for a long time already, Ankara feels to be in
the West, particularly caused by the incorporation
into the European Council in 1949, as well as
6

Kemalist Ideology, defines the basic characteristics of Turkey.
Pamuk, Orhan (2008): Der Preis, den ich zahlen muss, in Der
Spiegel, Nr. 36, p. 184
7
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through the integration into NATO in 1952.
The first unsuccessful application for admission
to the EEC (European Economic Community) in
1959 followed the application of an associated
membership in 1963, after a military coup in 1960.
The application to become a full member of the EU
in 1987 was delayed by two military coups d`états
again.
On the domestic front, war against Kurdish
separatists and polarisation between the secular
establishment and political Islam moved Turkey
away from liberalism and democracy. During the
1990s, Turkey still remained strategically important
for the United States thanks to cooperation in the
Balkans, the Caucasus, and the containment of Iraq,
but Ankara`s relations with the EU turned
increasingly problematic especially due to minority
issues.
At the EU-summit in Helsinki, though, Turkey
was announced as a membership candidate having
equal rights, followed by the Kopenhagen
8
conference in December 2002 were Turkey was
told that membership negotiation talks would start if
the Kopenhagen criteria will be realized.
The EU`s October 3, 2005, decision to launch
accession talks with Turkey was of course a major
triumph and gave a significant boost to Turkey`s EU
aspirations. No country that ever entered into
accession talks has failed to complete them, and the
willingness of EU leaders to buck sceptical public
opinion and make a strategic decision was
appropriately welcomed in Turkey. Nevertheless,
according to the EU-Commission, most parts of the
membership negotiation talks were already
suspended in November 2006 due to the missing
progress in the Cyprus issue.
Until the summer of 2008, only 8 of the 35
negotiation chapters regarding an EU-membership
were opened.
In Turkey however, one is patient, realizing that
the modern “Kizil Elma” is a long way.
Having demonstrated Turkey`s historical long
and still lasting way to Europe, the next chapter shall
8

The Copenhagen criteria are the rules that define whether a country
is eligible to join the European Union. The criteria require that a state
has the institutions to preserve democratic governance and human
rights, has a functioning market economy, and accepts the obligations
and intent of the EU. These membership criteria were laid down at the
1993 European Council in Copenhagen, Denmark, from which they
take their name.
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analyse the “country at present” to better understand
Turkey`s political behaviour regarding a potential
EU-membership.
2. Main Part
2.1. Turkey at Present
2.1.1 Society
The orientation covering the Kemalism on one
hand side, and the over 1000 years oriental Muslim
tradition on the other side, divides the Turkish
society including 72 million people until today.
Großbongardt describes Turkish lifestyle even
somewhere in-between “the existence of mini-skirt
and headscarf”9. A decision whether to belong
completely to the Islamic East, or the secular West,
is not possible. According to that, one can ask,
where the point of decision is, to finally accept one
or to abandon the other.
The basic inner-political antagonism of modern
Turkey is best represented by the contradiction
between the rural countryside and large cities:
Here, the understanding of “Kizil Elma”
changed. The people migrating from Anatolia, the
“Maganda”, do not see the “Red Apple” in Vienna or
Rome, but in Istanbul. In 1962 the city had 1.5
million inhabitants. Today according to the official
data, Istanbul has 12 million, according to
appraisals even 14 million inhabitants.
The long-established Istanbul families, which
were Persian, Arabic and Greek influenced
traditionally define themselves not as a Turkish
establishment, but rather as Ottoman elite.
Characterised by private wealth, cultural oriented
towards the West, rather tolerant in religious
questions, often educated abroad and grown up
multilingual, they consider the Anatolian migration
towards Istanbul with concern.
The “Maganda” cultural oriented towards the
East, religiously towards a more faithful Islam,
considers itself physically connected to Istanbul,
mentally though with Anatolia.
In the beginning, the “Maganda” consisting of
Turks, Kurds, Armenian, Chechen, Georgian and
other groups, dominated the “Symbol of Turkey”
how Istanbul is also called. However, they did not
10
succeed over the old Istanbul society .
9
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The distinction of the Turkish society`s structure
though today is mainly given through the Islam. It is
still one of the most important benchmarks for the
own identity and development.
For example, the possibility for women to
become a professional preacher today is legalised.
Just recently the application of the first female
preacher to become a deputy mufti was accepted.
Female preachers although are still only allowed to
preach to women11.
Nevertheless, the transformation and adaptation
of the Islam to the presence remains complex.
The population`s rate of illiteracy at Ataturk
times was about 90%, at present it is only 4%
regarding men and 20% considering women. 16%
of the Turkish population belong to the rural
population; two-third of the Turks lives in cities;
effecting an increasing service-providing economy.
Young Turkish people basically say “yes” to
modernisation, democracy, social progress,
religious tolerance as well as to reforms; the
implementation of these targets, they connect to the
well-being of Turkey. However, everything, they
12
consider as Turkish identity, is not negotiable .
Nevertheless, only one-third of the Turkish
population has a positive view of the EU. Some
parts of its society even dislike an EU-membership;
36% of the Turkish population are younger than 19
years of age.
However, Turkey has not been able yet to master
its shaky identity effectively; “a military coupe
d`état would bring Turkey back for 25 years, but the
Sharia would setback the country for 250 years.13”
The process of decision finding between Ottoman
and Turkish being as well as between oriental and
western orientation still continues. Nevertheless, it
hinders Turkey to do a step beyond14.
Anyhow, especially since the religious
upheavals of the Arab-Islamic world, Turkey is on
11

Ibid, p. 5
Ibid, p. 6
13
Livanelli, Zülfu (2008): Ein tausendjähriger Marsch von Ost nach
West. Auf ihrer Identitätssuche steht die Türkei vor einer der
kritischen Phasen ihrer Geschichte, in Süddeutsche Zeitung,
17.06.2008, p. 12
14
Concerns regarding a potential conflict between a secular
government, backed by the military and a traditional society deeply
rooted in Islam just recently appeared due to the landslide election
victory of the Islamist-based Justice and Development Party (AKP)
in 2002; in Turkey profile, BBC News, 25.04.2013
12

57

the search for identity and strategic orientation
inside and outside the country. Since the start of the
current ruling party under President Erdogan,
Turkey increasingly looks out for the former great
power status of the Ottoman Empire. The
simultaneous conflicts in the Middle East as well as
between Russia and the West have increased the
political weight of Turkey significantly, due to its
geographical location.
2.1.2 Military
Since Atatürk founded the modern secular
Republic of Turkey in 1923, the Turkish military has
perceived itself as the guardian of „Atatürkcülük“,
the official state ideology. This movement still
represents an important influence towards Turkish
politics and the decision making process (regarding
issues related to Turkish national security);
however, it decreased in the past decades.
The military possesses a history of intervening
in Turkish politics. Indeed, it assumed power for
several periods in the latter half of the 20th century.
It executed coups d'état in 1960, in 1971, and in
1980. Furthermore, it maneuvered the removal of an
Islamic-oriented Prime Minister, Necmettin
15
Erbakan, in 1997.
However, current President Tayyip Erdogan`s
16
Justice and Development Party (AKP) , which
itself has Islamist roots, has made “curbing the
military`s political influence one of its main
missions, and state prosecutors have pursued
officers suspected of conspiring against current and
former governments”17. Erdogan even has promoted
the trials as part of the process of ending the
generals` political power.18
Considering the military`s approach towards
minorities, it can be stated that no other line of
action in terms of additional rights is planned. Many
even interpret this as the fear to loose the own status.
However, the unsolved problem of minorities stays
as a hurdle on Turkey`s way into the European
Union; the implementation of the claimed minority
15
Kesen, Nebi (2009): Die Kurdenfrage im Kontext des Beitritts der
Türkei zur Europäischen Union, Zürich, p. 119
16
The Justice and Development Party (AKP) is a Turkish political
party. It portraits itself as a moderate and conservative party, that
advocates a liberal market economy and Turkish membership in the
European Union.
17
E.g. General Erdal Ceylanoglu, who is believed to have ordered
tanks onto the streets outside the capital ahead of the military
intervention 16 years ago, joined dozens already remanded in custody
ahead of the court case. In: More Turkish generals detained over 1997
coup; www.reuters.com, 28.02.2013
18
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rights in Turkey is currently not conceivable.
At the same time, the military enjoys a high
degree of popular legitimacy, with continuous
opinion polls suggesting that the military is the state
institution that the Turkish people trust the most.
Concluding the above, one can state that
paradoxically, the military represents a major force
regarding a continuous Westernization of the
country; but at the same time also appears as an
obstacle for Turkey's desire to join the EU.
2.1.3 Economy
During the first six decades of the republic,
between 1923 and 1983, the Turkish economy was
mainly charchterised by strict government
planning; private sector participation, foreign trade,
flow of foreign currency, and foreign direct
investment was very limited.
However, starting from 1983, Turkey began a
series of reforms that were initiated by Prime
Minister Turgut Özal and designed to shift the
economy from a statist, insulated system to a more
19
private-sector, market-based model.
The recovery and growth of the Turkish
economy is impressive. After an economic crisis, by
2003, it stabilised again, and inflation was reduced
to levels that allowed the authorities to lop off six
zeros from the currency. Because of lower inflation
and interest rates, the Turkish economy began
benefiting from domestic and foreign investment
and grew by an average of 7% in the last three years.
Such growth brought income levels to
approximately $4,600 per capita, higher than that of
some EU countries, while its debt to gross national
product ratio fell from 91% in 2001 to 65% in 2004 –
less than the Eurozone average. Therefore, by
December 2004, the EU concluded that Turkey had
fulfilled the economic criteria necessary to begin
accession talks. The long-standing Turkish dream of
20
joining the West seemed closer than ever before .
Today, Turkey, as a founding member of the
OECD and the G-20 major economies exports 40%
to the EU; it possesses the world's 15th largest GDP.
During Erdogan`s time as Prime Minister the
country has grown economically enormous.
19
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2.1.4 Kurd Conflict
One of the most important challenges for the
country, particularly in the 1990s was the Kurdish
question. Between 1984 and 1999, Ankara was
confronted with a violent Kurdish insurrection in
southeast Anatolia. The separatist challenge posed
21
by the PKK , a Kurdish guerrilla movement with
considerable regional support, appeared as very
cost-intensive for the Turkish government; military
expenditures amounted up to $150 billion22.
Today, as a result of the war against the Kurdish
population in the 1990s, more than half of Turkey`s
ethnic Kurds live in western cities such as Istanbul,
Izmir, Mersin, and Ankara.
However, many Kurdish people still suffer from
social and economic problems, lack of education,
and massive unemployment; dynamics, which
provide fertile ground for the PKK.
The Iraq war for Turkey appeared as a
significant threat because northern Iraq represented
a safe-haven for the PKK. In addition, a
destabilization of Iraq many Kurdish people utilize
for claiming their independence (from Turkey).
The Kurdish issue also strongly affects Turkey`s
perception of the EU, which considers the Kurdish
conflict as the rebellion of an ethnic group, whose
cultural and national rights were long suppressed by
an authoritarian system. Brussels strongly
recommends Ankara to accept the Kurds as a
national minority with distinct cultural and
linguistic rights. However, in a bid to improve its
chances of EU membership, the government began
to ease restrictions on the use of the Kurdish
language from 2003 onwards. “As part of a new
“Kurdish initiative” launched in 2009, it pledged to
extend linguistic and cultural rights and to reduce
the military presence in the mainly Kurdish
southeast of the country.”23
In that context, anxiety about Kurdish
nationalism is the common denominator of
24
Turkey`s anti-EU and anti-American feelings .
However, with the establishment of an
autonomous Kurdistan, Turkey has created
21
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something of a Turkish protectorate.
2.1.5 Armenian “Genocide” issue
Debates over the Armenian “Genocide”
Yet another pressure is the Armenian issue,
particularly the momentum behind long-standing
efforts by Armenia and the Armenian diaspora to
win international recognition of an Ottoman
25
“genocide” against their people in 1915 . Although
this issue is not new, a growing number of
parliaments, most recently those of France, Canada,
and the EU, have passed resolutions asserting that
genocide did in fact occur. French and other
European officials have also said that they do not
believe Turkey could become an EU member unless
and until this issue is resolved26.
2.1.6 Cypriot Conflict
The Republic of Cyprus is separated into two
main parts; the area under the effective control of
the “Republic of Cyprus”, comprisis about 59% of
the island's area. The Turkish-occupied area in the
north, calling itself the “Turkish Republic of
Northern Cyprus”, covers about 37% of the island's
area; it is diplomatically recognized by Turkey only.
A move by Cyprus to leverage its own EU
membership to win concessions from Turkey and
Turkish Cypriots, could develop Turkey`s
relationship with the EU to a real crisis. Turkey feels
a sense of betrayal over the Cyprus issue. In 2003
the AKP government took enormous domestic
political risks and overturned 40 years of Turkish
policy by pressing the Turkish Cypriots to accept a
political compromise that would allegedly enhance
Turkey`s chances of joining the EU. The Turkish
Cypriots complied and supported the UNsponsored referendum in 2004, which the Greek
Cypriot side rejected27.

25
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Despite U.S. and European claims that there
would be negative consequences for any side that
rejected the plan and rewards for those who
supported it, little has been done. The Turkish
Cypriots still suffer from international isolation
while the Greek Cypriots now try to use Cyprus`s
membership in the EU to extract concessions from
28
Turkey and to continue to isolate northern Cyprus .
2.1.7 Relationship with the USA
The friendliness of Turkey towards the United
States has declined markedly over the last years. A
June 2007 survey of the Pew research Center found
that only 9% of Turkish citizens have a favorable
opinion of the United States, the lowest percentage
out of all 47 countries surveyed, below the
Palestinian territories (13% have a favorable view
of the U.S.) and Pakistan (15%). The decline of
U.S.-Turkish relations is primarily a result of the
United States' instigation of and action in the Iraq
War. Due to U.S. anger over the Turkish
parliament`s March 1, 2003, refusal to allow U.S.
forces access to Turkish territory for the invasion
and Turkish frustration over the U.S. support for
Iraqi Kurds have led to unprecedented mutual
resentment between Ankara and Washington. Also
the intention of the United States to use a military
airbase in Turkey for the fight against ISIS was
refused just recently.
The most troubling aspect of Turkey`s relations
with the West though is that Ankara no longer has a
fallback U.S. option in case its relations with the EU
sour.29
2.2. EU-Resentments
Even if Turkey continues to develop its
democracy and economy, major obstacles still
threaten to thwart its European integration.
Ankara`s hopes of membership could easily be
dashed by anything ranging from a crisis over
Cyprus to a national veto from one of the 25 EU
countries. Equally troubling for Ankara are French
and German proposals for a “privileged
partnership” instead of full membership. Fuelling
Turkish concern about second-class membership
are EU guidelines for accession negotiations that

already spell out the possibility of permanent
safeguards against Turkey on issues ranging from
freedom of movement to regional aid. Similarly, the
fact that the EU has described the accession process
as not only open ended but also conditional to the
EU`s absorption capacity was not lost on the many
Turks who believe, Brussels will always find
reasons to say no to Turkey. Such dynamics do not
bode well for the future of Turkey`s relations with
the West. Moreover, German chancellor Angela
Merkel and former France`s President, Nicolas
Sarkozy, have both expressed scepticism about
Turkish membership30.
Values, as discussed in Europe, for the majority
of Turks last incomprehensible. The happiness of
“freedom of opinion”, as well as of an “open
society” besides the “fruits of democracy”, for
many Turkish people last further unknown. Turkey
does not know democracy in terms of a western
understanding. Considering the European
“culture”, including approaches like “EU-law
breaks national law”, or the “penetrability of
national borders”, it is difficult to make an
a r r a n g e m e n t w i t h t h e a l i e n a t e d Tu r k i s h
understanding of a government system.
However, already struggling with problems
such as immigration, Islamic terrorism, and Muslim
integration within their borders, Europeans are
currently in no mood to embrace 70 million more
Muslims.
The current backlash against Islam and
multiculturalism in the aftermath of terrorism, the
assassination of Dutch filmmaker Theo Van Gogh,
urban riots in France, and the prophet Muhammad
cartoon crisis only complicates Turkish-EU
relations. European scepticism about welcoming a
relatively underdeveloped Muslim country, which
would immediately become the second-largest
member of the EU (or the largest, as Turkey`s
population is predicted to surpass that of Germany
within the next 10 years), is unlikely to change in the
short term.
Europe`s structural unemployment and antiimmigration tendency also continue to pose
31
additional problems for Turkey . Close connected
with that is the problem with migration and the
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movement of the labour force from East to West in
an enlarged future EU. Probably, there would be
enforcement for transition rules for the complete
EU or just for certain countries and professions.
New migrants, whether for the labour market or
family unification, would have to show respective
qualifications.
However, if Turkey will fulfil all of the EU
standard claims, it will always differ from the rest of
this community. It wants to keep its oriental identity
also as a full EU-member. The Europeans should –
from a Turkish perspective – not only tolerate the
Muslim being but also accept it. That the society in
Turkey is still on its way of self-discovery is well
known by the government in Ankara. Accepting and
communicating that openly, the political leadership
does not risk. Still there is a lacking centre of power
like the military, the mullahs or any “world
politicians”, which could act as sole authority.
The protection of the own identity for most of
the Turks is more important than the direct
economic advantages due to an EU-membership.
This is based on a continuity of a self-confident
Turkish state. Therefore, many economic circles
declare that economic relationships with the EU
already exist without a formal treaty – a fact that
cannot be ignored. According to this Turkish
opinion, the EU should start not necessarily to adopt
but to accept the (unknown) Turkish values.
The most critical political problem however
would be located in the change of the institutional
structure of the EU, because it touches the question
of power and influence in-between the EU. The old
EU countries already do not let change the former
EU order and supremacy in the existing EU. In
Ankara one follows the three-way and four-way
group decisions of several single questions
interestingly. The necessity of the unanimity of
decisions already today makes more concessions
32
for the single country necessary .
Regarding the financial consequences of a full
membership of Turkey, it is still not possible to
assess it precisely. Without an increasing farmers
perish in the old EU-countries it won`t be possible
though.
32
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Still Ankara and Brussels take comfort with the
fact that the difficult topics between both parties are
only touched during the sporadically conducted
contact talks. The protocols of these talks do not
count as an official EU document. Their results
however result in the country`s analysis. Out of that,
future problems can be identified, approaches for
solutions can be covered and the status of
convergence of the candidates towards EU-claims
be stated, as for example agricultural policy in
Turkey as well as in the EU.
Concluding the above, one can state that there
are still many hurdles to get over for Turkey to
become a full member of the EU. However, as in the
Ottoman Empire, the aspiration of the Turks
towards Europe continues to be an element of
Turkish identity.
In 2005, the completion of the admission
negotiations was expected until the end of the year
2015. Particularly due to the financial crisis of the
European currency, this date appears no more valid.
Germany`s former Foreign Minister
Westerwelle said he supports renewed talks over
Turkey`s EU membership. However, he added, “no
one can say if and when Turkey will be ready to join
the EU and if and when the EU will be ready to
33
accept it” .
3. Conclusion
This article has addressed the hurdles for Turkey
as well as the consequences for the EU, if the
country would become a full member of the
European Union. In considering the historical
background, it was stated that Turkey follows a
course in the western direction since the Ottoman
Empire. However, Turkey`s future is of course
mostly in Turkey`s hands, but the West also has an
important role to play. Europe needs to do what it
can to ensure that Turkey continues to see its future
as part of the West. Both the EU as well as the United
States need to take Turkish national priorities
seriously. They need to show that they value
Turkey`s partnership and its contribution to regional
peace and democracy in an extremely difficult
neighbourhood.
One key goal should be to keep Turkey firmly on
track for EU membership. Turkey`s European
33
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partners should be clearly aware that none of the
recent political and economic reforms in Turkey
would have been possible without the EU incentive.
It is therefore crucial to keep this incentive and
Turkey`s European vocation alive, at least in the
long term. This will not be easy.
The main part of this assignment has
demonstrated that many Turks (still) want to see
their country as a member of the EU, yet an even
larger majority believes the EU will never fully
embrace Turkey. This perception can only change if
Europe shows more sensitivity to Turkey. The EU
should avoid giving the impression that there are
double standards for Turkey on issues ranging from
future immigration laws to qualification for
regional aid.
Turkey must do its share well. Turkish leaders
need to explain to their public that the EU will need
time to digest its enlargement of central and Eastern
Europe as well as in terms of mastering the
community`s crisis due to the weakness of the Eurocurrency and the high debts of EU-countries.
European and US policymakers again would be
well advised to stop taking Turkey`s pro-Western
orientation for granted. It is time to revisit the
conventional wisdom that Turkey has no strategic
options other than the West. Unlike the situation
during the Cold War, Turkey now has a Eurasian
strategic alternative that looks increasingly
appealing to a growing numbers of frustrated
nationalists within the country. If Turkey`s relations
with the United States continue to deteriorate and its
relations with Europe also take a negative turn,
Ankara could very well opt for closer strategic
relations with countries such as Russia, Iran, China,
and India. To downplay this risk is to underestimate
the nationalist resentment already building in
Turkey34. An example for that is the visit by Russian
President Putin just recently. The EU imposed
penalty sanctions against Russia (due to the Crimea
annexation), but Ankara and Moscow decided to
triple their trade.
The following chapter, “EU-Resentments”, has
shown that European hesitation to admit Turkey is
not always based on racism but on legitimate
concerns.
34

Gordon, Philip / Taspinar, Omer (2006): Turkey on the brink, in:
The Washington quarterly: A Review of strategic and international
Studies, No. 29 / 3, p. 67

62

Turks will have to gain familiarity with the EU
institutions, their operation, and the problems of
European economies. Most Turks have only a
limited knowledge of Europe and share a onedimensional tendency to see the EU as a Christian
club. Although some European politicians do their
best to strengthen this image, Turkey`s own
tendency to consider its European vocation in
grandiose civilization and cultural terms is part of
the problem as well. A more open Turkish debate
would be helpful in terms of addressing the real
costs and benefits of EU membership.
However, Turkey basically considers itself as a
part of Europe, independently from formal EU
membership; the “Kizil Elma” keeps on going.
Abbreviations
AKP
EEC
EU
GDP
NATO
OECD
PKK
US

Justice and Development Party
European Economic Community
European Union
Gross Domestic Product
North Atlantic Treaty Organisation
Organisation for Economic
Cooperation and Development
Kurdistan Workers` Party
United States (of America)
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Ефекти на оперативните програми
върху развитието на
транспортния
сектор на България
доц. д-р Даниела Тодорова,
Висше транспортно училище
“Тодор Каблешков”, София
Увод
Развитието на транспортния сектор на
България е насочено към предлагане на
модерен, екологичен, безопасен и устойчив
транспорт, който да съдейства за постигане на
интеграция на страната ни в общата европейска
транспортна система.
Структурните фондове и Кохезионният фонд
(СКФ) представляват основен фактор, който
подкрепя българската икономика и допринася за
намаление на различията в развитието на
бъ л г а р с к и т е и е в р о п е й с к и т е р е г и о н и .
Значителна част от инвестициите на страната ни
за дългосрочно развитие се финансират с
европейски средства.
В условия на икономическа криза, когато
отчитаме намаление на публичните и частните
инвестиции, въздействието върху икономиката
на европейските фондове е сериозно.
Значителна част от европейските средства са
насочени чрез инвестиции за развитието на
българския транспортен сектор и превръщането
му в конкурентоспособен на международния
транспортен пазар.
Текущото състояние на транспортния сектор
на България, както и вътрешните и външните
фактори на въздействие служат за основа при
определянето на приоритетите, предложени и
одобрени в Оперативните програми.
Целта на настоящата студия е да се разгледат
и оценят ефектите, които се получават от
изпълнението на Оперативните програми
„Транспорт” и „Транспорт и транспортна
инфраструктура”, като се изследват комплекс от
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индикатори, влияещи върху развитието на
транспорта и се очертаят възможностите за
постигане на устойчивост на транспортния
сектор.
В настоящето изследване ще се направи
оценка на въздействието на инвестициите за
развитието на транспортния сектор на България,
финансирани по линия на европейските
фондове.
Задачите, които си поставя автора са:
ЮД а с е а н а л и з и р а с ъ с т о я н и е т о н а
транспортния сектор за периода от влизането ни
в Европейския съюз до момента.
ЮДа се характеризират приоритетите за
развитие на транспортния сектор в контекста на
Оперативните програми „Транспорт” и
„Транспорт и транспортна инфраструктура”;
ЮДа се отчетат възможностите, които
предоставят Оперативните програми, като се
посочат ефектите получени от тях;
ЮД а с е о ц е н и в ъ з д е й с т в и е т о н а
инве стираните средства в развитие на
т ранспортния с ектор по Оперативните
програми от началото на първия програмен
период 2007-2013г., както и да се направят
п р е д п о л ож е н и я н а п о т е н ц и а л н о т о и м
въздействие през новия програмен период 20142020г.
ЮДа се посочат предложения за устойчиво
развитие на транспортния сектор.
1. Транспортна система на България –
състояние и характеристика
Българската икономика се развива в труден
период с настъпването в световен мащаб на
финансовата и икономическа криза. Основните
трудности първоначално се отразяват в ниско
вътрешно търсене на стоки и потребление, което
довежда до силен спад на производството, а от
там и до занижено търсене на товарни и
пътнически транспортни услуги.
Променящата се географска структура на
износа и вноса са и основните външни фактори,
формиращи тенденциите в развитието на
транспортния сектор. Страните от Европейския
съюз постепенно се наложиха като основен
търговски партньор на България, което води до
съответното пренасочване на транспортните
потоци.
Основните макроикономически показатели,
ко и то д а ват въ зм ож н о с т з а о ц е н ка н а
икономиката на България са показани в табл.1
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Макроикономически индикатори на България

Показател
Население
БВП
Реален ръст на БВП
БВП на глава от
населението
Индивидуално потребление
Инвестиции в основен
капитал
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги

Мярка
млн. души
млрд. евро
% темп

2007
7.6
28.9
6.2

2008
7.6
34.1
6.0

2009
7.6
32.8
-6.3

Таблица 1.
2010 2014*
7.5
7.5
31.0
32.3
-2.0
3.8

евро

3782

4485

4328

4123

4310

5.1

4.5

-7.9

-5.6

-0.5

21.7

20.4

-26.9

-12.1

-2.0

5.2

2.9

-12.3

-3.8

4.3

9.9

4.9

-19.5

-6.1

-1.5

7.6

11.9

2.3

2.2

3.5

220

268

238

224

231

6.9

6.3

12.0

16.0

15.7

3.5

3.0

-2.5

-3.0

-3.0

-7.3
-25.1

-8.6
-25.3

-3.6
-11.0

-2.6
-8.0

-2.7
-7.6

8.3

5.7

2.3

1.9

1.8

28.7

16.7

6.9

6.0

5.5

11.9

12.7

8.9

8.3

10.1

1.43

1.33

1.43

1.40

1.40

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

% реален
темп
% реален
темп
% реален
темп
% реален
темп
%

Средногодишна инфлация
Месечна заплата
евро
(номинална)
Безработица
%
Бюджетен дефицит(% БВП
)/излишък (+)
Баланс по текущата сметка млрд. евро
Баланс по текущата сметка
% БВП
Преки чуждестранни
млрд. евро
инвестиции, нето
Преки чуждестранни
% БВП
инвестиции, нето
Валутни резерви
млрд. евро
Валутен курс, в края на
BGN/USD
периода
Валутен курс, в края на
BGN/EUR
периода
Забележка: *) прогнозни данни
Източник: БНБ, НСИ

Ограничаването на преките чуждестранни
инвестиции, спада на брутния вътрешен
продукт на страната в резултат на обхваналата
света икономическа криза оказаха силно
влияние върху икономическото развитие на
България.
Една от главните задачи в развитието на
всяка страна е привличане чуждестранни
инвестиции. Свободните световни капитали се
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насочват там, където е осигурена адекватна
икономическа среда, ясни държавни гаранции,
сигурност и възвръщаемост на вложенията.
В ко н ку р е н ц и я т а з а п р и вл и ч а н е н а
чуждестранни инвестиции България има
следните предимства:
3 П од о б р я в а н е н а о б щ и т е
макроикономически условия,
3 Стабилизиране и адекватно прилагане на
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либералното по своя характер законодателство
за чуждестранни инвестиции,
3 Целенасочена държавна политика за
насърчаване на чуждестранните инвестиции
чрез очертаване на ясни приоритети,
3 Р е гл а м е н т и р а н е н а п р а в о т о н а
собственост и ограничени вещни права върху
недвижимите имоти,
3 Предоставяне на концесии върху обекти
и дейности в морските и речни пристанища,
гражданските летища, републиканската пътна
мрежа и обществения железопътен транспорт,
3 Преразглеждане и усъвършенстване на
з а ко н о в и т е т е кс т о в е , р е гл а м е н т и р а щ и
необходимите гаранции за чуждестранните
инвеститори.
Икономическият растеж на всяка страна, в
т.ч. и на България е в пряка връзка с поддържане
на значителен темп на растеж на инвестициите.
Положителните очаквания за развитие на
икономиката, свързани с членството на
България в Европейския съюз, привличат
финансови ресурси за преки чуждестранни
инвестиции и външни заеми.
Потокът на чужде странните преки
инвестиции за периода 2007-2014г. показва, че
като процент от БВП те са средно около 6%.
Финансовата криза и рецесията в световен
мащаб оказва негативно влияние и върху
транспортния сектор в България. Много
предприятия фалираха, намаля вътрешната и
външната търговия, намаляха превозите на
пътници и товари. Това се отрази негативно на
всички предприятия и фирми в сектора.
Транспортната дейност има съществено

влияние при развитието и формирането на
икономиката. Транспортът допринася за
създаването на почти 30% от Брутния вътрешен
продукт (БВП) на промишлеността и селското
стопанство, на 70% от БВП на услугите и 5% от
работните места. Той формира почти 7% от
БВП.
Транспортната система на България включва
железопътен, автомобилен, воден, въздушен и
тръбопроводен транспорт. Всеки от тези видове
транспорт заема съответно място в
т р а н с п о рт н ат а с и с т е ма н а с т р а н ат а , в
зависимост от степента на задоволяване на
различните потребно сти от превози. За
характеризиране на това място може да се
изхожда и от данните за обема на превозите на
товари и пътници по всеки вид транспорт и
неговият относителен дял в общия обем на
превозите.
Периодът 2007-2013г. характеризира какви
са тенденциите в изменението на относителния
дял на видовете транспорт в общия обем на
превозите. Изложените данни в табл. 2. показват,
една стабилна структура в транспортната
система, като автомобилния т ранспорт
извършва съществена част от превоза на товари
(повече от 55%). Наблюдава се, намаление в
превозените товари с останалите видове
т р а н с п о р т. О т ч и т а м е н а р а с т в а н е н а
относителния дял на превозите със сухопътен
транспорт (за 2013 г. - 94,52%), а с водния
транспорт се отчита едно стабилизиране на
участието му в общия обем на превозите, около
средно с 5,50% в общата структура.

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ ОБЩО И ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013г.в %
Таблица 2.
Вид транспорт
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Железопътен
16,25 15,90 13,68 14,81 13,96 14,21 14,97
Автомобилен

53,51

52,70

56,37

54,97

58,11

57,51

56,74

Тръбопроводен
Воден
Въздушен
ОБЩО

17,74
12,50
0,01
100

19,00
12,40
0,01
100

19,68
10,25
0,01
100

21,10
9,11
0,01
100

22,10
5,82
0,02
100

22,16
6,11
0,01
100

22,81
5,47
0,01
100

Източник: НСИ 2007-2014г., "БДЖ" ЕАД, МТИТС, собствени изчисления
Забележки:
*
Данните за автомобилния транспорт се отнасят само за авт. транспорт за общо ползване.
**
Данните за тръб.транспорт се отнасят за магистралния нефтопродуктопровод.
***
Данните за водния транспорт са обобщени за речния и морския транспорт.
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Фигура 1. Превозени товари общо и по видове транспорт, 2007-2013г., %
Основен проблем за железопътния транспорт за страната ни е липсата на товари. В резултат на
изменението на обема и структурата на производството се увеличи партидността на пратките,
намали се единичното им тегло, а това води до нарастване на дяла на по-леките товари. Намаляването на големите товаропотоци, които до сега основно бяха усвоявани от железопътния транспорт,
доведе до бездействие на превозните мощности. Това води до намаляване на позициите му в
транспортната система, както по отношение на превозените товари, така и на извършената работа,
независимо от ползите, които има за обществото и околната среда.
ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОБЩО И ПО ВИДОВЕ
ТРАНСПОРТ, ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013г. в %
Таблица 3.
Вид транспорт
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Железопътен
5,75
4,95
4,18
6,25
7,40
6,28
6,07
Автомобилен
12,94 11,63 20,80 31,93 47,68 44,99 44,53
Тръбопроводен
5,63
5,24
6,18
7,63
2,90
5,34
5,79
Воден
75,68 78,23 68,82 54,17 42,00 43,37 43,59
Въздушен
0,00
0,00
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
ОБЩО
100
100
100
100
100
100
100
Източник: НСИ 2007-2014, "БДЖ" ЕАД, МТИТС, собствени изчисления
Забележки:
*Данните за автомобилния транспорт се отнасят само за авт. транспорт за общо ползване.
**Данните за тръб.транспорт се отнасят за магистралния нефтопродуктопровод.
***Данните за водния транспорт са обобщени за речния и морския транспорт.

Спрямо началната година от членството ни в Европейския съюз (2007г.) в структурата на
извършената превозна работа (Таблица 3) се наблюдава повишаване на относителният дял на
сухопътния транспорт като цяло при превоза на товари с 32,07% (56,39 % за 2013г. спрямо 2007г. –
24,32%). Този ръст е в резултат от намаляване на превозите и извършената работа с воден транспорт.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Фигура 2. Пазарен дял на извършена работа общо и
по видове транспорт, за 2007г. и за 2013г. в %
Отчитайки политиката на Европейския съюз за постигане на баланс между отделните видове
транспорт и развитие на екологично чист транспорт, това е неблагоприятна тенденция.
Превозите на товари се извършва на различни разстояния от отделните видове транспорт. Това
води до значителни различия в произведените тонкилометри в сравнение с дела на участие в
количеството на превозените товари (виж Табл.4).
СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ, НА КОЕТО СЕ ПРЕВОЗВА ЕДИН ТОН
ТОВАР ОТ ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013г.в км.
Таблица 4.
Вид транспорт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Железопътен
Автомобилен
Тръбопроводен

262,7
112,3
205,8

254,6
136,9
213,5

250,2
114,8
203,8

262,8
116,3
226

255,7
118,5
229,2

254,4
124,3
231,5

246,7
122,4
232,4

Воден
Въздушен

4514,5 4316,8 4261,4 4987,4 5018,2 5189,4 5213,2
2090,9 500,0 857,1 857,1 987,6 1024,2 1058,2

*Източник: НСИ 2007-2014, "БДЖ" ЕАД, МТИТС

По сочените данни показват, че найдинамични са промените в средното превозно
разстояние в автомобилния транспорт. За водния
транспорт динамиката на средното превозно
разстояние също е фактор, който задържа
намалението в обема на продукцията. При
железопътния транспорт измененията са в
сравнително тесни граници и не биха могли да
повлияят съществено върху крайната продукция
в тонкилометри.
Тези факти илюстрират предимствата на
автомобилния и водния транспорт при търсене
на нови пазарни сегменти, било то на вътрешния
или международния транспортен пазар.
Ефективността на железопътния транспорт на
големи превозни разстояния не може да се
използва и да се компенсира намалението на
продукцията при намаляване обема на товарите,
т ъ й като п р е во з и т е с е о г р а н и ч а ват н а
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територията на страната.
Намаляването на средното превозно
разстояние на един тон товар по железопътния
транспорт от 262,7 км през 2007г. на 246,7 км
през 2013г. може да се обясни с намаляване на
относителния дял на превозите на сравнително
къси разстояния. Този факт е в резултат от
конкуренцията на автомобилния транспорт.
Увеличаването на средното превозно
разстояние по автомобилния транспорт за
разглеждания период от 112,3 км на 122,4 км е в
резултат от увеличаването на относителния дял
на превозите на товари на сравнително дълги
разстояния, особено на такива в международно
съобщение.
Пазарът на пътническите превози също
търпи изменение. Обемът на превозите зависи
от б р оя н а н а с е л е н и е то и от н е го ват а
подвижност. Намаляването на производството,
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увеличаването на безработицата, снижаването
на жизненото равнище и застаряването на
населението негативно се отразиха върху
търсенето на пътнически превози.

Мястото на отделните видове транспорт в
пътниче ската превозна дейно ст на
транспортната ситема може да се определи в
резултат на данните посочени в табл.5, табл.6 и
фиг. 3 и 4.
ПАЗАРЕН ДЯЛ НА БРОЯ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ ОБЩО И ПО
ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013г. в %
Таблица 5.
Вид транспорт 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Железопътен
3,32
2,82
2,99
3,03
3,75
3,42
3,62
Автомобилен
73,58 73,67 69,14 68,46 66,71 67,19 65,87
Воден **
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Въздушен
0,08
0,07
0,09
0,09
0,17
0,21
0,24
Градски
23,01 23,43 27,77 28,41 29,36 29,17 30,26
електро *
ОБЩО
100
100
100
100
100
100
100

Източник: НСИ 2007-2014, "БДЖ" ЕАД, МТИТС, собствени изчисления

Забележки:
*Данните за градски ел.транспорт включват тролейбусен, трамваен транспорт и
метрополитен.
** Данните за водния транспорт са обобщени за речния и морския транспорт.

Фигура 3. Пазарен дял на броя на превозените пътници общо и
по видове транспорт, 2007-2013г., %

Има голямо различие в участието на отделните видове транспорт както в броя на превозените
пътници, така и в извършената пътническа превозна работа (произведените пътниккилометри).
Данните в табл. 5 отразяват относителният дял на отделните видове транспорт за всички
пъту¬вания в страната – както международни и между¬селищ¬ни, така и вътрешно¬градски.
Пътуванията с тролейбусен, трамваен транспорт и метрополитен са изцяло вътрешноградски.
Данните за общия брой пътувания показват, че автомобилния транспорт през периода 20072013г. запазва водещото си място в транспортната система с относителен дял 65,87%, както в обема
на превозените пътници, така и в обема на извършената превозна работа – 63,90% (Табл. 6).
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОБЩО И ПО ВИДОВЕ
ТРАНСПОРТ, ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013г. в %
Таблица 6.
Вид транспорт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Железопътен
16,06 14,18 11,49 11,91 13,42 11,49 11,96
Автомобилен
67,52 70,99 75,17 68,16 65,36 65,84 63,90
Воден **
0,01
0,01
0,01
0
0
0,01
0
Въздушен
10,44 8,51
8,12 14,22 15,56 17,44 18,93
Градски
5,97
6,31
5,21
5,71
5,66
5,22
5,21
електро *
ОБЩО
100
100
100
100
100
100
100
Източник: НСИ 2007-2014, "БДЖ" ЕАД, МТИТС, собствени изчисления

Забележки:
*Данните за градски ел.транспорт включват тролейбусен, трамваен транспорт и
метрополитен.
** Данните за водния транспорт са обобщени за речния и морския транспорт.

От посочените данни може да се твърди, че автомобилния транспорт заема най-важно място при
извършването на пътническата превозна дейност на транспортната система. На всички останали
видове транспорт се падат за 2013г. общо 34,13% от броя на превозените пътници и 36,1% от
произведените пътниккилометри в транспортната система на страната.

Фигура 4. Пазарен дял на извършена работа общо и по видове транспорт,
за 2007г. и за 2013г. в %
През разглеждания период се наблюдава тенденция на запазване на относителния дял на
железопътния транспорт, както в броя на превозените пътници – около 3,6% , така и на
произведените пътниккилометри – 12%.
СРЕДНО РАЗСТОЯНИЕ , НА КОЕТО СЕ ПРЕВОЗВА ЕДИН
ПЪТНИК ОТ ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013г.в км.
Таблица 7.
Вид транспорт 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Железопътен
69,4
71,5
77,0
71,5
68,7
70,8
71
Автомобилен
13,2
13,7
21,9
15,6
18,2
19,5
19,4
Воден **
Въздушен
Градски
електро *

13,2
14,9
16,7
13,7
13,6
13,4
13,8
1856,1 1588,5 1747,6 1786,6 1796,2 1802,3 1812,5
12,2
13,6
13
13,1
13,4
13,5
13,8

Източник: НСИ 2007-2014г., "БДЖ" ЕАД, МТИТС

Забележки:
*Данните за градски транспорт включват тролейбусен, трамваен транспорт и
метрополитен.
** Данните за водния транспорт са обобщени за речния и морския транспорт.
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Ефекти на оперативните програми върху развитието на...
Отделните видове транспорт се различават
значително по величината на средното превозно
разстояние на един пътник. В резултат на
посочените данни се наблюдава тенденция към
нарастване на средното превозно разстояние на
един пътник.
Транспортът е в пряка зависимост от
множество външни фактори от различно
е с т е с т в о ( и ко н о м и ч е с к и , с о ц и а л н о демографски, политически, екологични). Те
взаимодействат по между си и влияят върху
развитието на транспортния сектор.
Важен елемент при предоставянето на
транспортна услуга има самата транспортна
инфраст руктура. Тя с е разглежда като
подсистема на транспортната система и включва
транспортните пътища с прилежащите им
техниче ски съоръжения, необходими за
извършване на т ранспортнат а дейно ст.
Развитието на транспортната инфраструктура,
нейното модернизиране е задължително
условие за успешното интегриране в
европейската транспортна система. От особено
важно значение е да се извършва отговорно и
правилно управление и разбира се
целесъобразно усвояване на финансирането от
европейски фондове за инвестиционните
проекти. Недо статъчните инве стиции в
поддържането и развитието на
инфраструктурата в последните десетилетия
наложиха промяна на инве стиционната
политика, тъй като намаления размер на
инвестициите за развитието на транспорта е
предпоставка и за намаляване на търсенето на
транспортни услуги. Това от своя страна води до
редица негативни последствия.
България притежава т ранспортна
инфраструктура, която се характеризира със
сравнително добра степен на изграденост.
Железопътна инфраструктура е с обща
1
дължина 4 032 km. , което съобразно с площта на
страната означава, че на 1 000 km2 се падат по 39
km железопътна линия. Това показва една добра
гъстота на построените железопътни линии,
вземайки под внимание разнообразния релеф на
страната. Характерно за железопътните линии, е
че те са построени преди повече от половин век,
ко ето води и до проблеми, свър зани с
поддържането на конкурентна скорост на
пътуване, с необходимостта от обновяване и
извършване на ремонтни дейности.

Данните показват, че магистралите
заемат сравнително малък относителен дял от
общата дължина на републиканската пътна
мрежа. Затова и основните инфраструктурни
проекти са насочени именно към изграждане на
такива пътища.
Пристанищната инфраструктура e
представена с четири пристанища – Бургас,
Варна, Лом и Русе. Нейната степен на
изграденост и развитието ѝ е свързано основно с
о с и г у р я в а н е т о н а въ н ш н о - т ъ р го в с к и я
товарооборот и с икономиката на страната като
цяло.
Инве стирането в дейно стите по
доизграждането на магистралите до основните
пристанищни градове на Република България –
Варна и Бургас, рехабилит ацият а на
железопътните участъци до тези градове, както

1

2

Национален статистически институт, www.nsi.bg

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Фигура 5. Железопътна инфраструктура, 2013г.
Пътната инфраструктура е с дължина на
Републиканската пътна мрежа 19 678 км., от
които автомагистралите са 605км., пътища І-ви
клас – 2 975 км., ІІ-ри клас – 4 035 км. и ІІІ-ти
клас – 12 063км.2

Фигура 6. Пътна инфраструктура, 2013г.
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и с ъ з д а в а н е т о и фу н к ц и о н и р а н е т о н а
логистични зони, ще доприне с ат за
допълнителното повишаване на
конкурентоспособността на Пристанищата
3
Варна и Бургас.
Изследването на зависимостта между
състоянието и особеностите на
въ т р е ш н о вод н и т е п ъ т и щ а и н а з е м н и т е
съоръжения, и технико-експлоатационните
характеристики на плавателните съдове, е важна
предпоставка за подобряване на
производителността на речния флот.4
Летищната инфраструктура обхваща пет
действащи летища за обществено ползване, три
не функциониращи летища и около 150
летателни площадки на територията на
България. Заради лошо състояние на
инфраструктурата от години не оперират
летищата в Търговище, Русе и Стара Загора.
В п о с л е д н и т е г од и н и с е о т ч и т а
нарастване на въздушния трафик към България,
като основният пътникопоток е насочен
предимно към и от летища София, Варна и
Бургас. Това е и причината към тях да се
насочват о сновно инве стициите за
модернизация и развитие на летищната
инфраструктура.
Другите две действащи летища – Горна
Оряховица и Пловдив, не могат да привлекат
необходимия трафик за покриване на разходите
за поддържане на дейността им. Разбира се
развитието на летищата с прилежащата им
инфраструктура са важни за развитието на
икономиката, което определя и желанието на
държавата да провежда политика насочена към
привличане на частния сектор да инвестира в
стопанисването и управлението на летищата под
формата на концесии.
Транспортът има изключително важна
роля за развитието на икономиката на страната,
чрез осигуряване на достъп до различни пазари.
Това от своя страна предполага сериозно
3

Varadinova J., „Конкурентные позиции портов балканского
региона при импорте и экспорте для Болгарии”, IХ
Международная научно-практическая конференция "Проблемы
экономики и управления на железнодорожном транспорте ЕКУЗТ 2014", Государственный экономико-технологический
университет транспорта, гр. Киев,
http://www.ekuzt.gov.ua/node/148
4
Петя Коралова, „Характеристика на условията на
корабоплаване по река Дунав и определяне на тяхното значение
за извършването на товарни превози“, научно списание
„Механика Транспорт Комуникации”, бр. 1, ISSN 1312-3823,
2014 г.
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развитие, модернизиране и поддържане на
транспортната инфраструктура, изискващо
сериозни инвестиции.
Ефектът от инвестициите в
транспортната инфраструктура е безспорен, тъй
като въздейства върху икономическия растеж на
ст ранат а, развитието на търговият а,
мобилността на хората.
Развитието на транспортната
и н ф р а с т ру кту р а е с въ р з а н о о с н о в н о с
изпълнението на задачите и целите поставени в
Стратегията за развитие на транспортната
система до 2020г. и в Стратегията за развитие на
транспортната инфраструктура до 2015г., като
по-конкретно задачите за транспортната
инфраструктура са свързани с:
3 Оптимизиране на капацитета и
е фективно стт а на съще ствуващат а
инфраструктура;
3 Изграждане и развитие на ключовите
транспортни инфраструктури връзки от
национално, транс-гранично и европейско
значение и подобряване на оперативната
съвместимост на основните железопътни
артерии;
3 Развитие на републиканската пътна
инфраструктура и интегрирането й към тази на
страните от Европейския съюз;
3 Модернизиране на прист анищнат а
инфраструктура;
3 Подобряване на условията за
корабоплаване и насърчаване развитието на
интермодалните превози;
3 Развитие и модернизация на летищата и
привеждането им в съответствие с изискванията
на Европейския съюз в областта на опазване на
околната среда;
3 Насърчаване на публично – частните
партньорства.5
Стратегиите са основен документ при
разработването на Оперативните програми
„Транспорт” и „Транспорт и транспортна
инфраструктура”.
Целите на транспортният сектор са
насочени о сновно към по стигане на
икономическа ефективност чрез развитие на
устойчив транспорт, които са в основата на
провежданата инвестиционна политика.
5
Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р.
България до 2015 г.

www.mtc.government.bg/upload/docs/Transportna_Infrastructura.doc
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Инве стициите в т ранспортнат а
инфраструктура, подобряването на условията за
превоз, както и качеството на предлаганата
транспортна услуга, имат непосредствен пряк
ефект върху обема на превозите на пътници и
товари. Инвестициите в инфраструктура оказват
силно влияние, както за успешното развитие на
бизнеса, така и за подобряване на качеството на
живот на хората. Подобряването в качеството на
услугите, от своя страна води до промяна в
поведението и решението на потребителите. По
този начин се въздейства върху икономическото
и социалното развитие не само на транспортния
сектор, а и на цялата икономика. 6
За намаляване на отрицателния ефект от
икономическата криза в транспортния сектор се
предприеха редица мерки и антикризисни
програми, чиято основна цел е да намалят
вредните последствия от кризата върху крайния
потребител на транспортната услуга. Като
важна и основна антикризисна мярка се залага
на значителното увеличаване на публичните
инвестиции в инфраструктура. В условия на
икономиче ска криза стимулирането на
инвестициите е една от мерките за борба с
кризата. В пакетите за стимулиране на
инвестициите транспортният сектор има голямо
участие, тъй като чрез инфраструктурните
проекти се стимулира търсенето на транспортни
услуги. Проектите са изключително трудоемки
и изискват дългосрочна интензивна поддръжка,
което оказва влияние върху качеството на
предлаганата транспортна услуга.
Инве стициите в т ранспортнат а
инфраструктура имат дългосрочни ползи
свързани с икономическото развитие на
страната и с потребителите на транспортната
услуга. Особено важна е оценката на социалните
ползи от инфраструктурните проекти и
определянето до каква степен даден проект е
целесъобразен от гледна точка на цялото
общество.
Наред с подобряването на
инфраструктурата за всички видове транспорт
се предприемат и много мерки свързани с
подобряване на транспортните услуги като
м од е р н и з и р а н е н а т р а н с п о рт н и я п а р к ,
въвеждане на интелигентни транспортни
системи за управление на трафика и

подобряване на информирано стт а на
потребителите, въвеждане на нови интегрирани
транспортни схеми, осигуряване на висока
безопасност и сигурност и др. Всички тези
фактори могат да спомогнат за стимулиране на
икономическото развитие на страната ни. В
условията на икономическа криза, разгледаните
е ф е кт и с а ва ж н и п р и ф о рм и р а н е то н а
инвестиционната политика в транспортния
сектор.
П о в и ш а в а н е т о н а к ач е с т в о т о н а
транспортните услуги, включително личната
с и г у р н о с т, н а м а л я в а н е т о н а б р о я н а
транспортните произшествия и риска за
здравето на хората, защитата на правата на
п ъ т н и ц и т е и д о с т ъ п а д о т р а н с п о рт н а
населението от отдалечените и периферни
райони са изключително важнии следва да бъдат
изведени като приоритет в транспортната
политика, тъй като формират значителни
7
външни разходи, понасяни от цялото общество.
Транспортният сектор изисква за своето
развитие, особено в момент на икономическа
криза, да се подобрят инвестиционните условия
и да се стимулира инвестиционната дейност.
Това от своя страна ще спомогне за повишаване
на конкурентоспособността на българския
транспортен сектор на международните пазари.
Определено инвестициите в транспортната
система отчитат редица ефекти, които влияят
върху увеличаване на социалната активност на
хората, повишаване на икономиче ската
интеграция и като цяло върху подобряване на
работ ат а на т ранспортния с ектор чре з
повишаване на качеството на транспортната
услуга.
Ефектите оказват съществено влияние и
при провеждането на инве стиционнат а
политика, особено в условия на криза, защото
съдействат за постигането на ускорено развитие
не само на транспортния сектор, но и на
икономиката като цяло. Важна роля затова имат
Оперативните програми, чре з които с е
финансират големи инвестиционни проекти с
обществено значение. Особено в условия на
икономическа криза, когато финансирането на
инвестиционните проекти е силно затруднено
със собствени средства, от голямо значение е
именно създаването на реални възможности за

6
Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р.
България до 2015 г.
www.mtc.government.bg/upload/docs/Transportna_Infrastructura.doc

7
Христина Николова, „Външни разходи за пътна безопасност и
устойчиво развитие“, научно списание „Механика Транспорт
Комуникации”, бр. 1, ISSN 1312-3823, 2014 г.
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усвояване на значителните по размер ресурси от
европейските фондове и програми.
2. Приоритетни направления на
Оперативните програми – влияние върху
развитието на транспортния сектор на
България
Като страна член на Европейския съюз,
България има голямата възможност да използва
финансирането от международни източници
като: Структурните фондове, Кохезионния
фонд, Европейската инвестиционна банка,
Европейската банка за възстановяване и
развитие, Световната банка.
Финансирането от страна на
европейските структурни фондове е насочено
към създаване на условия за ускорено и
конкурентоспособно развитие на регионите,
поддържане на икономическия им растеж и
разкриването на нови работни места.
Структурните фондове предвиждат
финансирането на многогодишни програми,
свързани със съвместно разработени стратегии
за развитие на регионално равнище от страните
– членки на ЕС и ЕК.
Те са насочени към икономически и
социални структури с цел:
- развитие на транспортната
инфраструктура;
- развитие на енергийната
инфраструктура;
- развитие на телекомуникационния

сектор;
- подпомагане на фирмите и
п р ед о с т а вя н е н а о бу ч е н и е н а т ех н и т е
служители;
- разпространение на инструментариум и
ноу-хау за развитие на информационното
общество.
Оперативните програми като форма на
финансово съдействие от структурните фондове
обхващат серии от съвместими дългосрочни
мерки, които могат да се прилагат с помощта на
един или няколко структурни фонда, на един или
повече финансови инструмента и Европейската
инвестиционна банка. За програмния период
2007-2013 г. в България се изпълняват седем
Оперативни програми, показани на Фигура 7.
Европейските фондове представляват
основен фактор, който подкрепя българската
икономика и допринася за намаление на
различията в развитието на българските и
европейските региони.
Значителна част от инвестициите на
страната ни за дългосрочно развитие се
финансират с европейски средства. Този факт
определя важната роля на европейските
средства за развитието на България, още повече,
че по данни от ст атистикат а отчит аме
н е п р е к ъ с н ато у в е л и ч а ва н е н а д е л а н а
е в р о п е й с ко т о ф и н а н с и р а н е в о б щ и т е
капиталови разходи на държавата, като
например от 11,6% дял в инвестиционните
разходи на държавния бюджет през 2008г., към
края на 2014г. те достигат почти 60%.

Фигура 7. Оперативни програми 2007-2013г.
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В а ж н ат а р ол я и з н ач е н и е то н а
Оперативните програми се подсилва и от факта,
че чрез средствата които о сигуряват за
инвестиционна дейност се съдейства за
развитието на всички сектори от икономиката на
страната ни и като цяло оказват положителен
ефект върху основния макроикономически
показател Брутен вътрешен продукт.
Европейските средства, които с е

отпускат за България за програмния период
2007-2013г. са насочени основно за изпълнение
на две главни цели – сближаване и Европейско
териториално сътрудничество. Източниците на
финансиране са Кохезионен фонд (КФ),
Европейски фонд за регионално развитие
(ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ).
Разпределението на средствата, с включено
национално финансиране са показани на фиг.8.

Фигура 8. Средства за България в млн. евро (2007-2013г.)

Финансовият принос на ЕС по оперативните програми показва следното разпределение по
отношение на интензивността на финансовата подкрепа на ниво национални приоритети и обхват
8
на специфичните интервенции:
Първият национален приоритет (Подобряване на базисната инфраструктура) е
обслужван от почти 46,3% от общия принос на ЕС.
Вторият национален приоритет (Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент
върху заетостта) е възлиза на почти 15,5% от общия принос на ЕС
Третият национален приоритет (Насърчаване на предприемачеството, благоприятната
бизнес среда и доброто управление) представлява около 14,8% от общия принос на ЕС
Четвъртият национален приоритет (Подкрепа за балансирано териториално развитие)
се изпълнява посредством ОП „Регионално развитие” и представлява 20,4% от общия принос на ЕС.
Около 60% (4,08 млрд. евро) от финансовия ресурс по оперативните програми в България
финансира мерки за по-висок растеж и повече работни места.
Той е разпределен по пет от оперативните програми – „Транспорт”, „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”,
8
Единен информационен портал на Структурните фондове на
Европейския съюз, http://www.eufunds.bg/
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„Регионално развитие” и „Административен
капацитет”.
Финансовият ресурс, който предоставят
Оперативните програми за програмния перод
2007-2013г. на България в размер на 6,673 млрд.
е в р о д а ва въ зм ож н о с т з а р а з в и т и е н а
инвестиционната дейност, каято от своя страна
ще повлияе върху конкурентоспособността и
икономическото развитие на държавата.
Видно е, че 2/3 от средствата от бюджета
на Структурните фондове и Кохезионния фонд е
разпределен към оперативните програми,
насочени към базисната инфраструктура, а

именно към Оперативните програми
„Транспорт”, „Регионално развитие” и „Околна
среда”.
Останалите средства са разпределени за
подпомагане на икономическото развитие на
страната по Оперативни програми „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика”, „Развитие на човешките ресурси” и
„Административен капацитет”.
Около 1% от общият бюджет е насочен
към техническо осигуряване на изпълнението на
Кохезионната политика чрез Оперативна
програма „Техническа помощ”.

9

9
Единен информационен портал на Структурните фондове на
Европейския съюз, http://www.eufunds.bg/
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Ефектът от изпълнението на
Оперативните програми зависи от степента на
усвояемост на средствата заложени в тях.
Данните, които отчитат размерът на изпълнение
и усвоение на финансовия ре сурс по
Оперативните програми в края на 2014г.,
п о ка з ват д о бъ р т е м п н а д о го ва р я н е и
разплащане на европейските средства от
Кохезионния фонд и от Структурните фондове,
като средния процент на изпълнение е 73,76%10.
(Фигура 9.)

Фигура 9. Процент на изпълнение на
Оперативните програми
Ре зул т ат и т е от от ч и т а н е то н а
оперативните програми за периода 2007-2013 г.
показва, че България се справя добре с
изпълнението на заложените цели и задачи в
Оперативните програми, както и с тяхното
финансово изпълнение. Отчита се, че при
изпълнението на програмите са възникнали и
редица т рудно сти, свър зани с точното
определяне на приоритета на проектите, както и
тяхната своевременна и качествена подготовка и
реализация. Възниква необходимо ст от
усъвършенстване и оптимизиране на някои
о сновни процедури, по изпълнение на
п р о е к т и т е , т я х н о т о о бл е кч а в а н е ч р е з
намаляване на документацията. Постигнатото
до тук в Оперативните програми показва какво е
постигнато от страната ни, какво остава да се
изпълни и какви приоритети да бъдат заложени
като стратегически през следващия програмен
период 2014-2020г.
З а п од о б р я ва н е н а д е й н о с т т а н а
транспортната система на България и за
развитието на транспортния сектор през
10

Пак там
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програмния период 2007-2013г. се изпълнява
Оперативна програма „Транспорт”. Тя е с найголям бюджет от 2 млрд. евро (1,6 млрд. евро
европейско финансиране и 0,4 млрд. евро
национален бюджет) от останалите оперативни
програми. Програмата се финансира от два
фонда на Европейския съюз: Кохезионен фонд и
Европейски фонд за регионално развитие.
Основните официални стратегически
д о кум е н т и , в с ъ от ве т с т в и е с ко и то с е
разработват проектите за реализиране в
транспортната инфраструктура, са:
3 Национална стратегическа референтна
рамка;
3 Стратегия за развитие на транспортната
инфраструктура на Република България до 2015
година;
3 Национална стратегия за интегрирано
развитие на инфраструктурата на Република
България през периода 2006-2015;
Общата цел, заложена в Секторна
оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.,
е развитие на устойчива транспортна система.
Основните цели, които трябва да се изпълнят, за
да се постигне главната цел са:
3 Интеграция на националната
т р а н с п о р т н а с и с т е м а в Е в р о п е й с к ат а
транспортна мрежа;
3 Постигане на баланс между отделните
видове транспорт.
Целта е изключително амбициозна и
нейното постигане ще превърне националната
транспортна система в силно конкурентна,
даваща на потребителите на транспортната
услуга сигурност, безопасност, качество,
комфорт. За да се осигури изпълнението на
целите от съществено значение е да се изпълнят
качествено и отговорно всички проекти
свързани с:
3 Развитие на железопътната
инфраструктура по протежение на Трансевропейските и национални транспортни оси;
3 Развитие на пътната инфраструктура по
п р о т е ж е н и е н а Тр а н с - е в р о п е й с к и т е и
национални транспортни оси;
3 Подобрение на интермодалните превози
11
за пътнически и товарен транспорт .
Изпълнението на всички проекти ще
улесни развитието на петте Транс-европейски
транспортни коридори (IV, VII, VIII, IX и X),
11

Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.,
www.optransport.bg
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преминаващи през България, в резултат на
рехабилитацията и подобряване състоянието на
специфични участъци от пътната и железопътна
мрежи, в съответствие с изискванията на
Европейските стандарти за проектиране,
експлоатация и безопасност, както и постигане

на оперативна съвместимост при товарните и
пътнически превози.
Основните приоритетни области, в които
е насочена Оперативната програма „Транспорт”
са ориентирани към изпълнението на проекти за
отделните транспортни сектори.

Фигура 10. Приоритетни области на ОП „Транспорт”

Проектите, които се изпълняват по Оперативната програма са разпределени по
приоритетните оси, като най-голям брой 79 са за техническа помощ, за развитие на пътната
инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси – 14 проекта, за
развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални
транспортни оси – 8 проекта; за подобряване на интермодалността при превозите на пътници и
товари – 5 проекта и за подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища –
5 проекта.
Какво реално е постигнато до момента и какви резултати се отчитат при изпълнението на
Оперативна програма „Транспорт”:
3 Одобрени и финансирани за изпълнение са 111 проекта, като от тях 22 големи
инфраструктурни проекта (7 от които завършени и въведени в експлоатация), с безвъзмездна
финансова помощ с обща стойност 2 017 млн. евро или 100,66 % от бюджета на програмата;
3 Модернизирани и в процес на модернизация са железопътни гари;
3 Изградени и пуснати в експлоатация са 18 км нови ж.п. линии;
3 Рехабилитирани са 242 км железопътни линии (разгъната дължина), в резултат на
изпълнението на приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси”;
3 Изградени са 141 км автомагистрали;
3 Рехабилитирани 49 км пътища, в резултат на изпълнението на приоритетна ос 2 „Развитие
на пътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и национални транспортни оси”;
3 Разширено е метрото в гр. София, като в експлоатация са въведени 13.3 км метро линии и
са изградени 13 нови метро станции, в резултат на изпълнението на приоритетна ос 3 „Подобрение
на интермодалните превози за пътнически и товарен транспорт”;
3 Открит е Центърът за речни информационни услуги в гр. Русе;
3 И други подпомагащи проекти.
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Фигура 10. Размер на предоставената и изплатена безвъзмездна
финансова помощ, в евро14

Данните показват, че най-голям размер
финансови средства са отпуснати за пътната
инфраструктура (879 1 29 620 евро), като
процентът на усвоение е в размер на 68%.
За развитие на железопътната
инфраструктура са осигурени 508 971 219 евро,
като реално са усвоени 52% от средствата.
Очакванията са след реализацията на три големи
инфраструктурни проекта през 2015г. този

процент да нарастне чувствително.
За подобряване на корабоплаването и за
развитие на водните пътища са предоставени 38
810 964, като усвоението на средствата е 51%.
Най-добро усвоение на средствата - 95%
се отчита при изграждането на метрото. В
момента се изгражда етап III от метрото, като
очакванията са до края на 2015г. този процент на
усвоение да достигне 100.

Финансовото изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” е
показано графично на Фигура 11.15

Фигура 11.

До края на 2015г., когато е крайния срок за приключване изпълнението на проектите по
Оперативната програма се очаква с останалия финансов ресурс в размер на 600 млн. евро да се
инвестират за:
ь Рехабилитация на над 260 км ж.п. линии;
ь Модернизация на две ключови железопътни гари – София и Бургас;
ь Изграждане на интермодален терминал;
ь Приключване на строителството на над 125 км автомагистрали и 28 км I клас пътища;
ь Пускането в експлоатация на 7,6 км метро линии и 7 метро станции;
ь Изграждане на информационни системи за управление на трафика.
Инвестиционното развитие на България продължава и през новият програмен период 201413

12

Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.,
www.optransport.bg
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Информационна система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България,
http://umispublic.government.bg/
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2020г., когато отново ще се работи по седем оперативни програми, повечето от които са
продължение на досега изпълняваните програми. Сравнение между програмите от двата програмни
периода е направена на Фигура 12.
По Оперативните програми са осигурени 6,6 млрд. евро и като прибавим към тях
националното финансиране, можем да разчитаме на около 7 млрд. евро, които ще се използват за
повишаване конкурентоспособността на нашата страна икономика и за подобряване на жизнения
стандарт на населението и качеството на живот.

Фигура 12. Програми за двата програмни периода

Оперативната програма, която ще се
изпълнява за развитието на транспортния сектор
през периода 2014-2020 е „Транспорт и
т ранспортна инфраст руктура”. Тя дава
възможност за завършване на започнатото от
Оперативна програма „Транспорт”, тъй като
целите ѝ са продължение на нейната политика и
действията.
И н в е с т и ц и и т е щ е с е н а с оч ат з а
изпълнението на проекти в о сновните
н а п р а в л е н и я , в ко и т о с а н а п р а в е н и
инве стиционни разходи от предходния
програмен период, както и за доизграждане на
основната транспортна мрежа и отделните
връзки по Трансграничната транспортна мрежа.
Общата цел на Оперативна програма
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„Транспорт и транспортна инфраструктура”
2014-2020 г., е продължение на главната цел и на
Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.,
а именно „Развитие на устойчива транспортна
система”. За нейното изпълнение са предвижда
да бъде продължено изпълнението на проекти за
развитие на транспортната система. Проектите
са насочени към извършването на дейности по
премахването на „тесни места” в транспортната
инфраструктура, намаляване на задръстванията,
ограничаване на нивата на шум и замърсяване
ч р е з с т и м ул и р а н е и з п ол з ва н е то н а
е ко л о г о с ъ о б р а з н и в и д о в е т р а н с п о р т,
повишаване на безопасността, създаване на
работни места и подобряване на условията за
работа.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Инвестиционните проекти са
ориентирани върху завършване на
приоритетните железопътни и пътни
направления, мултимода лен т ранспорт,
м од е р н и з и р а н е н а и н ф р а с т р у к т у р ат а ,
подобряване на управлението на трафика, и
като цяло към повишаване качеството на
транспортните услуги и осигуряване на
сигурност и безопасност на превозите.
Финансовият ресурс на програмата се
осигурява отново от Кохезионния фонд и от
Европейския фонд за регионално развитие на
ЕС, както и от националния бюджет. Бюджетът
на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. е 1
896 835 292 евро (европейско и национално
финансиране).
При представянето на програмите и
договарянето на новия програмен период 20142020г. Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ е една от първите
одобрени програми. Това с е дължи на
прилагането на добрите практики и опита в
изпълнението на досегашната програма,
доброто усвояване на средствата,
разработването на стратегически документи, в
способността ясно да се очертаят необходимите
приоритети, да се представят готови и
атрактивни проекти с обществена значимост.
При изготвянето на инвестиционната
стратегия на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
акцентът е поставен върху развитието на
транспортната инфраструктура и като цяло за

развитието на транспортния сектор на България
и неговата важна роля за доизграждането на
европейската транспортна мрежа, осигуряваща
интелигентен и устойчив транспорт.
Н е о бход и м о е д а от бе л е ж и м , ч е
приоритет се дава на развитието на
желе зопътнат а инфраст руктура, като
финансовия ресурс, за разлика от Оперативна
програма „Транспорт”, тук е разделен по равно
между пътната и железопътна инфраструктура.
Политиката, която ще се изпълнява е в пряка
връзка с Кохезионната политика и ще се насочи
към комплексно подобряване на транспортната
инфраструктура, която да може да предостави на
обществото развит и модерен транспорт.
Очакванията от изпълнението на програмата са
свързани с развитие и растеж на транспортния
сектор, насърчаване на подпомагане на
мобилността, намаляване на вредните емисии,
осигуряване на екологично чист градски
транспорт.
Очакваният а от изпълнението на
програмата са свързани с желанието за
изграждане на по-добра транспортна
инфраструктура, която да осигури повишена
мобилност, подобрени условия на пътуване, на
живот в отделни региони на страната,
п о в и ш а ва н е н а ж и з н е н и я с т а н д а рт н а
населението и като цяло за развитие на
конкурентна българска икономика.
Отчитането на външните и вътрешните
фактори определят приоритетните направления
на програмата, посочени във Фигура 12.

Фигура 12. Приоритетни направления на ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура“
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Изпълнението на проектите по
Оперативните програми се оценява със система
от индикатори, които отчитат редица показатели
за резултат и за въздействие, представени в
Таблица 8.
Индикаторът е количествена величина,
която изразява състоянието на изследвания
процес и дава представа за очакваната посока за
промените в него.
Основната цел на индикаторите е да
могат:
ь Да представят в обобщен вид резултатите
от изследваните показатели на основата
на обективни измервания и данни, при
които конкретните данни не оставят място

ь

ь

ь

ь

за интерпретации, освен допустимата
статистическа грешка.
Д а н а б л юд а в а т в ъ з д е й с т в и е т о и
състоянието на околната среда, както и
в ъ з д е й с т в и я т а в ъ р ху ч о в е ш ко т о
здраве/условията на живот.
Да изградят точна картина на резултатите,
за да съдействат за вземане на ефективни
решения и провеждане на точни и
необходими действия.
Да показват дали направените промени са
довели до положително или отрицателно
развитие.
Да са свързани с планираните
стратегически цели и задачи за развитие.
Таблица 8.

Показатели за резултат

Показатели за въздействие

Железопътен транспорт
Построени нови участъци от
Пътници, обслужени от железопътния
железопътни линии (km);
транспорт;
Рехабилитирани
железопътни
Товари, обработени от железопътния
линии (% от цялата железопътна
транспорт;
мрежа);
Брой транзитни пътници;
Електрифицирани
железопътни
Количество транзитни товари;
линии (% от цялата железопътна
Брутна добавена стойност (БДС) в
мрежа);
железопътния транспорт;
Удвоени железопътни линии (% от
Работни места – създадени или запазени,
цялата железопътна мрежа);
в
резултат
на
изпълнените
Железопътни линии, осигурени с
инфраструктурни проекти.
нови системи за безопасност,
сигнални и съобщителни системи
(% от цялата железопътна мрежа);
Икономисано
време
от
железопътния
транспорт
(времепътуване
х
обем
товари/брой пътници);
Брой новопостроени мостове и
тунели.
Автомобилен транспорт
Построени нови пътни участъци
Увеличаване обема на трафика (брой
(km);
МПС/ден по 5 годишни периоди) ;
Реконструирани пътни участъци
Намаляване
броя
на
пътно(km);
транспортните произшествия (бр./км и
Рехабилитирани пътни участъци
бр. убити/км по години);
(% от цялата пътна мрежа);
Намаляване времето на затваряне на
Ремонтирани пътни участъци
пътни отсечки – км и продължителност;
Брой новопостроени мостове и
Работни места – създадени или запазени,
тунели.
в
резултат
на
изпълнените
Състояние на настилките
инфраструктурни проекти.
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Ефекти на оперативните програми върху развитието на...
Воден транспорт
Общо обем на инвестициите;
Ръст на общия товарооборот в хил. тона;
Вложени средства за драгажни
Ръст на контейнерния товарооборот – в
работи;
брой TEU;
Вложени средства за пристанищни
Ръст на ро-ро товарооборота – в хил.
съоръжения
и
сухоземна
тона;
инфраструктура;
Ръст на транзитните превози – в хил.
Вложени
средства
за
тона;
модернизация на технологичните
Ръст на
пътникопотока – брой
процеси.
обслужени пътници.
Отдадени на концесия терминали;
Сертификати за качество;
Сертификати за сигурност;
Изградени приемни съоръжения.
Въздушен транспорт
Увеличение на броя на полетите
Пътници, обслужени от
въздушния
(самолетодвижения).
транспорт;
Товари, обработени от въздушния
транспорт;
Брутна добавена стойност (БДС) във
въздушния транспорт;
Работни места – създадени или запазени,
в резултат на изпълнените мероприятия.

Индикаторите обвързват широк диапазон от
различни икономически дейности и екологични
проблеми. Свързани са с оценка на промените на
климата, замърсяване на въздуха, качеството на
тланспортната услуга.
Определено инвестициите в транспортният
сектор създават множество ефекти, свързани с
повишаване на достъпността, социалната
активност на хората, заетостта, ефективността,
икономическо приобщаване и повишаване на
икономическата интеграция, както и постигане
на устойчиво развитие.
Важна роля за получаването на тези
социално-икономиче ски ефекти оказват
разработването и реализацията на
инфраструктурните проекти в транспортния
сектор, като част от провежданата
инвестиционната политика.
В сегашните условия, когато за развитието на
т ранспортния с ектор има ограничено
финансиране, е важно да отчетем дългосрочните
ползи от инве стирането в т ранспортна
инфраструктура, тъй като тя е свързана с
подобряване качеството на транспортните
услуги и промяна на облика на транспортния
с ектор чре з повишаване на неговат а
п р и в л е к а т е л н о с т. И н в е с т и ц и и т е в
инфраструктура и транспортни средства, в
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

модерни системи за управление на отделните
видове транспорт, са не просто необходими и
о п р а вд а н и , н о и о ка з ват п ол ож и т е л н о
въздействие върху икономическото развитие на
страната.
Подобряването на инфраструктурата за
всички видове транспорт и осигуряване на
висока безопасност и сигурност рефлектират
върху обема на превозите. Това е един от преките
ефекти от инве стициите в транспортна
инфраструктура свързан с повишаване на
качеството на транспортната услуга и се
отразява както върху икономическото и
социалното развитие на транспортния сектор,
така и върху икономиката и постигането на
устойчиво обществено развитие.
Транспортът генерира ефекти с отрицателно
въздействие върху околната среда и хората.
Тяхното ограничаване е основен елемент на
14
устойчивото развитие на транспорта .
Изпълнението на Оперативните програми
„Транспорт” и „Транспорт и транспортна
инфраструктура”, чрез реализацията на всички
проекти, оказват значими ефекти, както за
14

Железов Е., Кирилова Г., „Основни индикатори за оценка на
вредното въздействие на транспорта върху околната среда като
предпоставка за устойчив транспорт”, научно списание
„Механика Транспорт Комуникации”, том 11, бр. 3, част 1, ISSN
1312-3823, стр. ІІІ – 14-20, 2013 г.
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обществото, така и за икономиката на страната и
нейната конкурентоспособност в международен
мащаб.
Най-общо ефектите можем да определим
като:
ь Спестено време за пътуване по
автомагистралите, чрез развитие на пътната
инфраструктура;
ь Повишена средна скорост на движение по
новите лотове на магистралите;
ь Намалени задръствания, в резултат на
подобрена инфраструктура и връзки;
ь Спестено време за пътуване с железопътен
т р а н с п о р т, ч р е з р а з в и т и е н а
високоскоростна железопътна мрежа;
ь Повишена ефективност при използването
на транспорта и инфраструктурата, в
ре зулт ат на модернизиране на
инфраструктура и информационните
системи за управление на въздушния
трафик, на сухопътния и водния транспорт;
ь Оптимизирана работа на мултимодалните
превози, чрез използване на видове
транспорт с по-висока ефективност;
ь Повишена енергийна ефективност на
транспортния сектор;
ь Повишена иновативност, чрез прилагане на
иновативни решения и информационни
технологии за развитие на транспортния
сектор;
ь Осигурена трудова заетост и създадени
работни места;

ь Равни възможности – осигурен достъпен

транспорт и транспортни съоръжения и
системи за всички хора, които да могат да
бъдат ползвани и от хора с увреждания;
ь Конкурентоспособност на икономиката и
регионите чрез подобряване на
транспортната система и осигуряване на
връзки с главните европейски транспортни
коридори;
ь Нарастване на вътрешните и международни
превози;
ь Качество на транспортната услуга, чрез
повишена сигурност и безопасност на
превозите;
ь Подобрени условия за лоялна конкуренция
между видовете транспорт;
ь Повишена конкурентоспособност на
българската транспортна система;
ь Устойчив транспорт;
ь Намалено отрицателното влияние на
транспорта върху околната среда.
Ефектите в транспортният сектор, особено в
условия на икономическа криза са важни при
формирането и разработването на
инвестиционната политика, тъй като спомагат за
постигането на ускорено развитие не само на
този сектор, но и на икономиката като цяло.
Разбира се, от голямо значение за развитието на
транспорта има по-ефективното усвояване на
средствата по оперативните програми, чрез
които трябва да се изградят големи, национално
значими инфраструктурни проекти.

Какви са очакванията на обществото за транспортната услуга?

Фигура 13. Очаквания на оществото от транспорта
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Ефекти на оперативните програми върху развитието на...
Усъвършенстването на инвестиционната
политика за развитие на транспортния сектор
трябва да е насочено към:
ь по-добро използване на инфраструктурата и
оползотворяване на активите;
ь п о - гол я ма п а з а р н а н а с оч е н о с т к ъ м
потребителите на транспортната услуга;
ь по-добро качество на предлаганите услуги.
Пълноценното участие по програми за
развитие и финансиране на транспортната
инфраструктура, аргументираната и отговорна
подготовка на инфраструктурните проекти,
както и рационалното усвояване и управление
на средствата от европейските финансови
източници са гарант за устойчиво развитие на
транспортния сектор на България.
На базата на извършените анализи за ролята
на Оперативните програми в развитието на
транспортния сектор и отчетените резултати са
направени следните основни
ИЗВОДИ:
Оперативните програми, чрез финансовия
ресурс, който предоставят за изпълнението на
сериозните транспортни проекти съдействат за
изграждането на една удобна за ползване
транспортна система с развита инфраструктура.
Използването на новите и високи
информационни технолигии дават възможност
за изграждане на модерен и развит транспорт,
който да съдейства за икономическото развитие
на страната. Постигането на целите, чрез
изпълнение на одобрените про екти по
Оперативните програми, както и рационалното
управление на ресурсите ще дадат възможност
на обществото да реализира своите очаквания от
транспортната дейност, за един сигурен,
безопасен, екологичен транспорт.
Развитието на транспортния сектор в момент
на икономическа криза изисква провеждане на
инвестиционна политика, която да стимулира
инвестиционната дейност и да подобрява
инвестиционните условия. Инвестиционните
проекти са основен елемент на
инвестиционната политика и тяхното правилно
разработване е от ключово значение за
ефективно развитие.
Структурните фондове и Кохезионния фонд
осигуряват големи възможности за развитието
н а т р а н с п о рт н и я с е кто р . Е ф е кт и в н ото
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

управление на всички проекти води до поголяма усвоямост на финансовите средства, а от
там и до постигане на висока ефективност.
Оптималното използване на инвестициите и
т я х н о т о н а с оч в а н е к ъ м и з г р а ж д а н е и
модернизиране на цялата транспортна база
съдейства за постигане на устойчиво развитие
на транспорта, за развитие на една сигурна и
модерна транспортна система. Финансовата
подкрепа, която България получава от
Европейските структурни фондове се отразява
положително върху развитието на
м е ж д у н а р од н ат а т ъ р го в и я , т ъ р го в с к и я
с то ко о бм е н , ту р и зма , и н т е г р а ц и я т а н а
т р а н с п о рт н и у с л у г и , ка кто и въ р ху
привличането на чуждестранни инвеститори.
Двете Оперативни програми „Транспорт” и
„Транспорт и транспортна инфраструктура”
залагат на изпълнението на сериозни проекти,
ко и т о н о с я т о г р о м н и п о л з и , к а к т о з а
обществото, така и за икономиката като цяло.
Оперативните програми показаха, че
съсредоточаването на инвестициите върху
определен брой приоритети, води до постигане
на сериозни ефекти за транспортната система.
Те допринасят за ускорена икономическата
интеграция, социална активност на населението
и за постигане на устойчиво развитие на
сектора. Постигането на баланс между видовете
транспорт, използването на по-чисти горива и
енергия в транспорта, предлагане на развита
транспортна инфраструктура са необходими
условия за интегриране на страната ни в
европейската транспортна система, както и за
по стигане на устойчиво развитие на
транспортния сектор.
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Развитие на икономика, базирана на
знания и иновации
чрез изграждане на
Офис за Технологичен Трансфер: Резултати и продукти,
разработени в рамките на проекта
Янислав Желев, Ангел Тошков,
Евгения Николова, Мария Желева
Бургаски свободен университет
Един от ключовите фактори на
иновационните системи са университетите със
своите о сновни функции да провеждат
фундаментални научни изследвания и да
подготвят висококвалифицирани специалисти.
Създавайки офиси за технологичен трансфер, те
изграждат структура, с помощта на която
осъществяват по-близък контакт с бизнеса. Това
дава възможност за споделяне на риска от
изследователскат а дейно ст, оптима лно
използване на наличния потенциал и създаване
на възможно сти за конкуренто спо собно
развитие. В първата част на тази публикация бе
обрърнато внимание на предпоставките за
изграждане на такъв тип структури, представят
се целите и задачите на изградения в Бургаски
свободен университет Офис за технологичен
трансфер, финансиран по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на
бъ л г а р с кат а и ко н ом и ка ” 2 0 0 7 - 2 0 1 3 ,
концептуалния модел и логическата рамка на
проекта [1,2]. Акцентът на настоящата втора
част е поставен върху постигнатите до този
момент резултати – разработени методики за
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анализ и оценка на степента на приложимост на
иновативните решения от базата данни на ОТТ и
първите две от селектираните технологии.
1. Анализ и оценка на степента на
приложимост на иновативните решения –
ключов фактор за успешен технологичен
трансфер
Оценката на една иновативна идея е процес,
който продължава през всички етапи от
реализацията на конкретния иновационен
проект. Тя трябва да включва потвърждаване на
необходимостта от този нов продукт, доказване,
че този нов продукт може да задоволи
определена потребност и тестване на пазара.
В рамките на проекта „Създаване на нов
офис за трансфер на иновационни технологии в
предприятията от Югоизточен регион” за
нуждите на ОТТ се създаде база данни с
информация за разработки на учени и научни
колективи и с иновационни проблеми на фирми
като потенциални участници в трансфера на
технологии, както и виртуален офис,
позволяващ лесното актуализиране на базата
данни и онлайн достъп от страна на фирми и
изследователи. Проведоха се проучвания на
съвременни технологични разработки в БСУ и
научно-изследователски организации. Въз
основа на тези проучвания се попълва базата
данни на ОТТ. Направи се селектиране по степен
на готовност за внедряване на иновативни
продукти/процеси/услуги. За първите няколко
разработки от тази селекция се изготвиха
подробна техническа оценка за степента им на
приложимост и готовност от внедряване, както и
оценка на интелектуалната собственост, и
оценка дали те имат достатъчен пазарен
потенциал.
Първичните данни от технологичните
картони от базата данни на ОТТ се обработват на
два етапа, като първия етап на отсяването се
подчинява на принципа на дисциплината и
принципа на справедливостта, а втория етап - на
критерии, отчитащи пълнотата на
предоставената информация, достоверността на
информацията и нейната релевантност. В
третия фактически етап от селекцията се търси
най-високата степен на готовност за внедряване
на иновативен продукт в т ри аспект а:
т ех н и ч е с к и , п а з а р е н и и ко н ом и ч е с к и .
Показателят техническа готовност отчита
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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степен на приключване на разработката в
иновационната й част и подробно и ясно
описание на концепцията. Показателят пазарна
готовност оценява необходимостта от тази
разработка, произтичаща от пазара: ясен като
тип бенефициент, ясна и точна дефинирана
потребност от такъв вид разработка, известен
като вид и характеристики пазар. Показателят
икономическа готовност определя до каква
степен разработчикът е наясно с необходимите
ре сурси за изработването на прототип,
внедряване и къст амизация, както и с
и ко н о м и ч е с к и я а с п е к т н а п о л з и т е о т
иновацията.
Използвайки този инструмент за оценка,
екип от специалисти оцени петде сет
иновационни проекта от базата данни на ОТТ.
Най-високи оценки за степен на готовност
получиха следните проекти:
1. Те х н о л о г и я з а п р о и з в о д с т в о н а
програмируеми и управляеми модули за
управление на процеси посредством следене на
температура, влажност, нива, напрежение, ток и
др. с разработчици – екип от Бургаски свободен
университет;
2. Мултимедийни цифрови библиотеки за
културно и научно наследство с разработчици –
екип от Институт а по математика и
информатика при Българската академия на
науките;
3. Технология за ефектни комбинирани
прежди „Преномит” с разработчици – екип от
Технически университет, гр. Габрово.
При изготвяне на икономическите оценки на
селектираните иновационни продукти като
основен инструмент се използват два типа чек
листи: чек листа за оценка на иновациите,
насочена към разработчиците и чек листа за
о ц е н к а н а и н о в а ц и и т е , н а с оч е н а к ъ м
бенефициентите. Докато първия тип чек листи
акцентира върху същността на иновацията т ех н и ч е с к и ха р а кт е р и с т и к и ; н ач и н н а
внедряване; ползи, които може да донесе за
всички заинтересовани страни, то втората чек
листа е съставена от три групи въпроси: общи
характеристики на иновацията; пазарни и
маркетингови характеристики на иновацията и
производствени характеристики на иновацията.
Екип от специалисти анкетира екипите от
разработчици на първите три организации,
класирани по процедурата за оценка по степен
на готовност на иновационния продукт, както и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

бенефициентите, които са регистрирали
интере с към съответнат а технология в
информационната система на ОТТ-БСУ Трикотекс ООД, гр. Габрово, Регионален
исторически музей – Бургас и INTIEL Тодорови и СИЕ, гр. Поморие. Основните
параметри за сравняване на проектите по чек
л и с то ве т е з а р а з р а б от ч и ц и с а : В р е м е ,
необходимо за развитие на идеята, Време за
въвеждане на идеята/ технологията/резултата в
експлоатация или на пазара, Необходим размер
на инвестициите, Влияние на идеята върху
други иновационни проекти, Потенциални
ползи от иновацията и Наличие или отсъствие
на конкуренция. Основните параметри за
сравняване на проектите по чек листовете за
бенефициенти са: Време за въвеждане на
идеята/ технологията/ резултата в експлоатация
и л и н а п а з а р а , Н е о бход и м р а з м е р н а
инвестициите, Влияние на идеята върху други
иновационни проекти на фирмата, които в
момента се въвеждат в експлоатация или са били
въведени в последната година, Потенциална
годишна печалба или ползи от иновацията,
Очаквани икономическа печалба и норма на
печалбата, Въздействие върху равнището на
заетост във фирмата, Предимства на продукта от
иновацията за бенефициента, Въздействие на
резултата (продукта) от иновацията върху
останалата иновационна активност на фирмата,
Очакван размер на пазара или на контактната
аудитория, бенефициент на резултата от
иновацията, Наличие или отсъствие на
конкуренция, Потенциална продължителност
на жизнения цикъл на иновацията, Въздействие
върху имиджа на фирмата, Устойчивост на
сезонни и кризисни фактори, Вероятност за
технически успех, включително простота на
проце са на внедряване и експлоатация,
Стойност на производството/поддръжката,
с е бе с то й н о с т н а р е зул т ат а / п р од у кт а и
евентуална цена, Наличие на ресурси, Наличие
на производствен капацитет и необходимост от
допълнителен и Безопасност на иновацията.
Предоставените данни в двата инструмента
дават възможно ст за финансов анализ,
фокусиран върху два основни показателя:
финансова нетна настояща стойност и индекс на
рентабилност. Определянето на финансовата
възвръщаемост се базира на подхода на
сконтирания паричен поток, като се отчитат
само входящи и изходящи парични потоци,
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чието определяне се основава на
инкременталния подход. Поради факта, че се
сравняват проекти, които са много различни от
гледна точка на вида на продукта и вида на
пазара, за оценка на възвръщаемо ст на
инве стицият а с е използва ст андартния
показател възвръщаемост на инвестицията
(ROI), който се пресмята по недисконтирани
стойно сти. Въз о снова на ана лизите и
резултатите от оценките по двата чек листа
екипът експерти препоръча да се трансферират
следните иновативни проекта:
1. Мултимедийни цифрови библиотеки за
културно и научно наследство;
2. Те х н о л о г и я з а п р о и з в о д с т в о н а
програмируеми и управляеми модули за
управление на процеси посредством следене на
температура, влажност, нива, напрежение, ток и
др
Екип от специалисти създаде методика от
практико-приложен характер за изследване на
степента на приложимост на дадена иновация в
конкретна фирма бенефициент. Основните
параметри на анализа са: количествена и
качествена ресурсна обезпеченост (капиталова,
финансова, трудова) на фирмата от гледна точка
на внедряване и поддръжка на иновацията,
ограничения и стимули за прилагане на
иновацият а, нуждат а и периодът от
„пренастройване“ на фирмените ресурси за
работа с нововъведението и самооценка за
степента на готовност и факторите, които биха
възпрепятствали внедряването на иновацията.
Резултатите от изследване на степента на
приложимост на иновативната технология
„Мултимедийни цифрови библиотеки за
културно и научно наследство“ в Регионален
исторически музей – Бургас и иновативната
„Технология за производство на програмируеми
и управляеми модули за управление на процеси
посредством следене на температура, влажност,
нива, напрежение, ток и др“ в INTIEL - Тодорови
и СИЕ, гр. Поморие, участващи в апробацията
по тази методика, показаха, че проучваните
иновации са напълно приложими в двете
предприятия от гледна точка на ресурсна
обе зпечено ст и подкрепа от ст рана на
бенефициента.
Въз основа на данни за набор от техникоикономически показатели за бенефициента за
период от една до три години се формира
обобщена оценка за критерия „Необходимост на
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фирмата от внедряване на технология“.
Анализът предполага оценка на динамиката в
развитието на избраните показатели или на
отклоненията на реалните им величини от
референтни стойности, изведени въз основа на
р а з п ол а г а е м и с т ат и с т и ч е с к и д а н н и н а
национално или отраслово ниво. Параметрите,
заложени в анкетната карта, чрез които
експертния екип попълва карта за сравнимост с
референтните стойности, са: Производствен
капацитет, Произведено количество, Средно
натоварване на мощностите, Себестойност на
продукта, Разходи за суровини и материали,
Разходи за труд, Разходи за амортизация,
Разходи за данъци и такси, Добавена стойност
по факторни цени, Стойност на дълготрайните
материални активи, Стойност на дълготрайните
нематериа лни активи, Нововъведени
дълготрайни материални активи, Нововъведени
дълготрайни нематериални активи, Разходи за
поддръжка и текущ ремонт, Приходи от
продажби, Производителност, Промяна в
производителността – промяна в разходите за
т р уд , З а е т и л и ц а , и з л о ж е н и н а р и с к ,
Енергоемкост, Трудоемкост, Качество на
п р о и з в е ж д а н и я п р о д у к т, Те х н и ч е с к и
х а р а к т е р и с т и к и н а п р од у к т а / п р о ц е с а ,
Относителен дял на технологичен брак, Оборот,
реализиран от нови и усъвършенствани
продукти, Обхват на продуктовата гама, Пазарен
дял, Печалба, Фирмена оценка на нуждата от
внедряване на технологии и Оценка на
технологичното равнище на фирмата. По данни
от бенефициентите и въз основа на адаптирани
карти за сравнимост се оцениха нуждата от
въвеждане на контролер за система за сградно
управление и мониторинг в СД „Интиел –
Тодоров и сие“ – гр. Поморие и необходимостта
от внедряване на мултимедийни цифрови
библиотеки за културно и научно наследство в
Регионален исторически музей – гр. Бургас. За
първото предприятие нуждата от въвеждане на
иновация е продиктувана от стремежа на
мениджмънта за повишаване на
конкурентоспособността и подобряване на
п а з а р н ат а п о з и ц и я , а з а вто р ото – от
необходимостта да се повиши използваемостта
на ресурсите.
За измерване икономическият ефект преди
момента на фактиче ското прилагане на
нововъведението или реалният икономически
ефект, ако се използват данни след въвеждане му
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в действие е създадена методика, основаваща се
на следните измерители за бизнес ефективност:
Ефективност на база производителност и
Ефективност на база разходи, и критерии при
оценка на инвестициите: Очаквана норма на
възвращаемост, Чиста настояща дисконтирана
стойност и Срок на откупуване на инвестицията.
Резултатите за двата апробирани проекта
показват очакван положителен и значим
икономически ефект. В числово изражение за
Регионален исторически музей – гр. Бургас
чистата настояща дисконтирана стойност
варира между 34% и 44% от отчитаните текущи
о б щ и п р и ход и н а год и ш н а б а з а п р ед и
нововъведението, а срокът на откупуване на
първоначалната инвестиция е 4 месеца. За
фирма „Интиел“ чистата настояща
дисконтирана стойност при максимален размер
на инвестиционния разход от 17000 лв. е между
23% и 41% от очаквания годишен оборот от
36000 лв., вътрешната норма на възвръщаемост
е 59%, а срокът на откупуване на инвестицията е
2,5 години.
Направено бе пробно проучване на нагласите
на потенциалните потребители на „цифрова
мултимедийна библиотека” с малък брой музеи
в България- региона лни, историче ски,
археологични и природонаучни. Конкретните
задачи на това проучване са:
- да установи ползите и тяхната важност за
организацията, използваща нова технология
чрез показателите:
Цифрово представяне на историческа и
културна информация; Осигуряване на гъвкав едостъп до ресурси и колекции от избрана
предметна област; Отворен достъп; Цифрово
опазване и съхраняване на историческото,
културното и научно наследство; Агрегиране на
ресурсите на цифрова библиотека и изграждане
на динамично обновяващи се е-колекции;
Многократно увеличаване на трайността на
информацията, съхраняваща се в музейните
фондове; Възможност за електронно обучение
на служителите; Възможност за конвертиране: в
т.ч. отстраняване на ненужна информация,
промяна на формата на данните; Създаване на
типове съдържание и работни потоци;
Възможност за архивиране; Свързване на
създадени цифрови библиотеки с вече
с ъ щ е с т ву в а щ и , н а п р и м е р , E u r o p e a n a ;
Управление на потребители (служителите) и
права; Възможност за контрол на съдържанието,
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

поддръжка на потребителския интерфейс;
Осигуряване на връзки и комуникацииинструменти и методи за обмен/включване на
данни от други системи; Уеб-публикациипубликуване на съдържанието във вид, удобен за
визуализиране от уеб браузър, мобилно
устройство; Динамично агрегиране на ресурси
н а с въ р з в а н и ц и ф р о в и б и бл и о т е к и з а
изграждане на виртуални музеи, галерии и еекспозиции, преносими в други платформи за
нови приложения;
- да получи оценка относно предимствата за
организацията от използването на новата
технология и продукти чрез показателите:
„Разширяване” на музейния продукт/
добавена стойност (нови характеристики);
Модернизиране на музейното предлагане;
Конкурентно предимство спрямо други музеи;
По-висока степен на индивидуализиране на
продукта спрямо потребителите на музейни
продукти; Увеличаване на посещаемостта;
Задържане на по сетители след първо
посещение; Формиране на е- общност на музея;
Привличане на по-млади посетители; Принос
към утвърждаване на марката на музея;
Подобряване на имиджа на музея,
препозициониране на музея като иновативна
научна и културна институция;
- да изследва какви ще са ефектите върху
крайните потребители от използването на
новата технологии чрез показателите:
С цифровата библиотека става възможно
разглеждането на колекцията без физическо
посещение в музея от страната и чужбина;
Възможности за използване на библиотеката за
образователни цели, вкл. и от ученици и
студенти, които не се намират в населеното
място на музея; Възможност да се разглеждат
експонати, които не са показани в залите на
музея по различни причини; Цифровата
библиотека позволява осъществяване на
програми за е-туризъм; Хора с увреждания,
които не могат физически да посетят музейната
сграда чрез дигиталната библиотека се
превръщат в сегмент от посетителите на музея;
Дигиталната библиотека позволява широк
достъп до цифровите обекти при необходимото
ниво на защита; Създаване на възможности за
провеждане на нови научни и популярни
изследвания; Възможно ст цифроват а
библиотека да се използва като промоционално
средство за създаване на известност на
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фондовете на музея и за привличане на
посетители при съвместни ползи за двете
страни.
Проучването показва, че директорите на
музеи са склонни да закупят новата технология,
която допринася за по-голяма популяризация на
музейния продукт сред много повече хора.
Проучването на нагласите на потенциалните
потребители на нови микроконтролери на
базата на Arduino технология се направи сред
организации работещи в сферата на изграждане
на системи за управление на отоплителни,
климатични, соларни и др. инсталации.
Конкретните задачи на това проучване са:
- да установи ползите и тяхната важност за
организацията, използваща нова технология,
чрез показателите:
По-висока надеждност на системата; Подобро информационно обслужване; Икономия
на енергия; Икономия от разходи за LAN;
Автоматизиране на мониторинга; По-ниска
цена; Намаляване на субективния фактор при
извършване на мониторинг и конт рол;
Възможно ст за свързване в системи за
управление; По-добър графичен дисплей;
- да сравни новия контролер с други подобни
продукти чрез показателите:
Новият контролер е оригинален; Новият
контролер е уникален; Новият контролер е
обикновен;
- да получи оценка относно предимствата за
организацията от използването на новата
технология и продукти чрез показателите:
Понижаване на разходите; Повишаване на
конкурентоспособността; Повишаване на
иновативността; Обслужване на нови пазари;
По-ниски разходи; По-висока надеждност на
системите; Повишена възможност за свързване
с други устройства;
- да измери склонността на
организационните потребители към използване
на нови технологии за производство на
иновативни продукти чрез показателите:
Често търсим информация за нови продукти;
Често изпробваме нови продукти; Винаги
предлагаме нови продукти на клиентите ни;
Искаме да работим с най-новите продукти.
Резултатите показват, че участвалите в
пробното проучване показват висока склонност
за търсене на информация за нови продукти и
тяхното въвеждане в производството. Повечето
от тях са на мнение, че новия контролер ще
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повиши тяхната конкурентоспособност и би
създал възможност за излизане на нови пазари и
обслужване на нови потребители.
2. Успешни практики
2.1. П р о е к т и р а н е и и з р а б о т к а н а
многоканален програмируем
микропроцесорен модул за мониторинг и
управление на температура
В базата данни на Офиса за технологичен
трансфер бе регистрирана "Технология за
производство на програмируеми и управляеми
модули за управление на процеси посредством
следене на температура, влажност, нива,
напрежение, ток и др." Технологият а
предоставя модел за проектиране и разработка
на управляващи и контролиращи електронни
устройства, които имат значителен потенциал за
приложение в съвременните системи за контрол
и управление на процеси. С тази технология
става възможно разработването на собствени
схемни решения, тестването им и пълна
симулация на работата им в реални условия.
Областите на приложение са практически
н е о г р а н и ч е н и . Ус т р о й с т в ат а м о г ат д а
комуникират с външни периферни устройства
/различни цифрови и аналогови схеми и
датчици/. Наличието на вграден програмируем
микроконтролер, от друга страна, дава
възможността за изграждане на напълно
завършена микропроцесорна система, която да
управлява реални процеси. Тези системи имат
възможност за комуникация с други устройства
по локална мрежа през жична или безжична
връзка [3]. Към тази технология бе проявен
интерес от фирма "Интиел" от гр. Поморие,
ко я т о е п р о и з в о д и т е л н а у с т р о й с т в а
предназначени за мониторинг и управление на
термо-процеси от различен характер. Фирмата
има нужда от ново изделие в номенклатурата си,
което да замени съществуващ вече, но морално
остарял продукт.
Поставено бе изискването за разработка на
м н о го ка н а л е н м ул т и фу н к ц и о н а л е н
микропроцесорен контролер с възможности за
едновременно следене на 10 аналогови входа и
управление на 10 цифрови изхода. Устройството
трябва да работи в режими - мониторинг,
управление и запис на информация за процеси
по отопление и охлаждане на обекти. На базата
на предварително въведена за всеки канал
функция на преобразуване всеки вход да може
да бъде свързан и да управлява от един до десет
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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цифрови изхода. Поставени бяха изисквания
относно функциите на калиброване на входните
нива за всеки вход поотделно, задаване на
т ригерни стойно сти за изработване на
управляващи сигнали, вграждане на седмични
календари с до 4 програмируеми времеви зони
за всеки ден от седмицата поотделно и други
специфични изисквания. За всяка времева зона,
и за всеки входен канал бе наложено изискване
за собствени температурни граници, в които
устройството да изработва необходимите
управляващи сигнали по зададена функция на
управление.
Тази технология бе селектирана и
од о б р е н а з а в н ед р я ва н е п о п р о е кт а и
устройството бе проектирано и разработено
като п и л от е н п р о е кт с ъ гл а с н о в с и ч к и
технически изисквания към изделието, които
бяха представени в техническо задание от
заявителя.
Дейности извършени по проектиране на
хардуера.
· Про ектиран е схемният дизайн на
управляващия модул на термостата;
· Разработена е функционална логическа
схема на работа на устройството;
· Проектирани са принципните схеми на
отделните модули;
· Проектирана е дънна платка за контролера;
- Върху разработена о сновна платка са
монтирани два ARDUINO модула,
енергонезависим часовник DS1307RTC, както и
всички останали хардуерни компоненти
необходими за работата на контролера;
· Изработен е опитен образец;
· Тествано е готовото устройство, общ изглед
на което е показан на фиг.1;

Фиг.1. Общ вид на основните модули на
опитния образец на устройството
Изисквания към софтуера поставени от
фирмата и разработени по проекта:
1. Разработване на софтуер (Firmware) за
вграждане в микропроцесорния контролер
· Софтуерът да позволява едновременен
контрол и мониторинг на ДЕСЕТ напрежителни
входа в диапазона от 0 до +5 волта.
· Наличие на програмируем седмичен
таймер за всеки от изходите. Включване или
изключване на изходите по седмична програма
· Настройка за обръщане функцията за
управление на изходите. Два режима отопление и охлаждане
· Поддръжка на различни температурни
диапазони пре з дните от с едмицат а, с
възможност за 4 часови зони за денонощие

2. Разработване на два софтуерни модула за
управление на контролера:
· Модул за програмиране на контролера на
ниско ниво
· Модул за управление на работните режими
от краен потребител със следните възможности:
- Наличие на две нива на достъп –
администратор на системата и режим –
потребител, с предварително дефинирани права
- Ко н т р о л ъ т и у п р а в л е н и е т о н а
устройствата се осъществява директно от
свързан компютър както и по WEB интерфейс
Връзката да може да бъде осъществена
по локална мрежа или през интернет
3. Специфични изисквания към софтуера за
управление на устройството:
· Възможност за програмиране на дата, час,
хистерезис, комбиниране на входове към изходи
и др.
· Управление на изходите по предварително
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зададен закон във функция от измерената
температура и хистерезиса.
· Настройка на хистерезиса на всеки от
изходите - Да се променя в интервал от 0 до 4.5
градуса, през интервал от 0.5 градуса.
· Настройка за комбиниране
(присъединяване) на един вход към един или
повече изходи за управление, според заданието
на всеки от тях.
· Настройка на заданието за всеки изход - Да
се променя в границите от минимум до
максимум според измервателния обхват през
интервал от 1 градус по целзий.
· Настройка на обхвата на измерване на
температурата. Задаване на минимална и
максимална работна температура за обхвата на
работа на контролера.
· Водене на статистика в реално време за
всеки един от аналоговите входове в интервал,
който се настройва в широк времеви диапазон от
1 минута до 9999 минути
· Съхранение на отчетите на външна памет и
възможност за дистанционно и локално
прехвърляне на компютър.
· Свързаност с компютър по LAN. WEB
интерфейс за комуникация по TCP/IP протокол.

интерфейс за управление на контролера.
Разработени са два основни софтуерни
модула:
1. Модул за системни настройки и
управление на ниско ниво, предназначен за
специалисти с два режима на работа:
· mode:Regular
· mode:Setup
2. Потребителски интерфейс за краен
потребител, с възможности за управление на
различни реални устройства.
Очакванията от внедряването на
технологията във фирмата са тя да доведе до
следните резултати - отстраняване на остарели
п р од у к т и в к р а я н а ж и з н е н и я ц и к ъ л ;
подобряване на качеството на продуктите;
навлизане на нови пазари; увеличаване на
съществуващия пазарен дял на фирмата в
страната и чужбина; съществена икономия на
електронни елементи за производство на
специализирани контролери за всяко отделно
приложение; въвеждане на съвременни
технологии за производство на
м ул т и ф у н к ц и о н а л н и у с т р о й с т в а , б е з
необходимост от хардуерна реконфигурация за
различните приложения и др.

Реализация на програмното управление
Във връзка с изпълнението на поставената
задача е проектиран графичен дизайн на
софтуерните приложения и потребителски

На фиг. 2 е показан основният екран на
WEB – базираното приложение за системни
настройки.

Фиг.2. Основен екран на WEB – базираното приложение за системни настройки
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На фиг. 3 е показан основният екран на потребителския интерфейс за краен потребител.

Фиг.3. Основен екран на потребителското приложение
Цялата разработка е финансирана по
В 21 век с напредването на технологиите вече
проекта, а резултатите са предоставени на съществуват възможни решения, с които да се
фирма "Интиел" - Поморие безвъзмездно.
отговори адекватно на гореизложените
необходимо сти и проблеми. Цифровите
2.2. Изграждане на виртуална експозиция с б и б л и о т е к и п р е д с т а в л я в а т с и с т е м и ,
икони от фонда на Регионален исторически интегриращи на различни равнища цифрово
съдържание и метаданни за него, средства за
музей – Бургас
управление на информационни ресурси и
Изследването и опазването на богатата средства за управление на информационни
история, археология и все още запазена природа услуги. Целта е да се осигури ефективен и
на бургаския регион са сред основните дейности гъвкав достъп до знанието чрез поддръжка на
и приоритети на Регионален исторически музей разнообразни дейности, процеси, форми и
– Бургас (РИМ-Бургас). Едно от основните формати за представяне на информационното
направления в този аспект е свързано с съдържание и на взаимодействието с него.
д о к у м е н т и р а н е т о , к а т а л о г и з и р а н е т о , Изграждането на цифрови музейни фондове,
опазването и адекватното експониране на чиито експонати са подходящо представени,
и к о н и т е о т ф о н д а н а м у з е я в анотирани и индексирани с релевантни
хиперпространството чрез използването на м е т а д а н н и , щ е д о п р и н е с е к ул т у р н о съвременни информационни и комуникационни историче ското наследство да бъде потехнологии. Поради огромното богатство от леснодостъпно за широк кръг от специалисти,
културно-исторически артефакти, експозициите ползватели и хора с интереси в различни
на музея се разполагат в отделни сгради – предметни области. Цифровите представяния на
историческа, археологическа, природонаучна и музейните експонати ще могат да се използват
етнографска. Всяка експозиция разполага със безпроблемно и по-ефективно за различни цели
собствен фонд, наброяващ десетки хиляди и взаимодействия.
Цифровизацията и цифровите библиотеки са
експонати. Така общо основните и научноспомагателните фондове на РИМ-Бургас направление, което фокусира в себе си
съхраняват 52875 единици. Очевидно е, че няма основните компоненти на триъгълника на
как всички тези експонати да бъдат изложени знанието – наука, образование и иновации, но
едновременно, а някои не могат изобщо да бъдат същевременно е важен инструмент за постигане
на целите на инициативата Digital Agenda for
включвани в експозиции.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Europe (2010-2020) . Тази инициатива е първата
от седемте водещи инициативи, включени в
стратегията Europe 2020 на Европейския съюз
(ЕС) за осигуряване на интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж. Чрез множе ство
инициативи и проекти в направлението
целенасочено се следват приоритетите на ЕС за
насърчаване на културното многообразие и на
творческото съдържание, за повсеместен онлайн достъп до общото европейско културно и
научно наследство и премахване на пречките за
достъп до съдържание. В изследователски
аспект направлението е едно от
предизвикателствата на програмата CIP за
конкурентоспособност и иновации, както и
европейската програма Horizon 2020.
Съвременните технологични решения за
цифровизация и цифрови библиотеки с
културно-историческо съдържание се базират
на утвърдени добри практики в изграждането на
многофункционални дигитални центрове и
Интернет средства и услуги. Методиката за
осъществяване на успешни реализации от този
тип е верифицирана в значими европейски
проекти по Шестата и Седмата рамкови
програми на ЕС за научни изследвания,
технологично развитие и демонстрационни
дейности и по програмата CIP за
конкуренто спо собно ст и иновации като
Europeana v2.0 Thematic Network (2009-досега),
FP6 DELOS “A Network of Excellence on Digital
Libraries”, DL.org (Coordination Action on Digital
L i b r a r y I n t e r o p e r a b i l i t y, B e s t .
Practices&Modelling Foundations), ASSETS
(Advanced Search Services and Enhanced
Technological Solutions for the European Digital
Library, 2010-2012), CIP-ICT-PSP EuDML
“European Digital Mathematical Library” (20102013), OpenAIRE (Open Access Infrastructure for
Research in Europe, 2009-2011), OpenAIREPlus
(2011-2014), FP6 LOGOS "Knowledge-onDemand for Ubiquitous Learning" (2006-2008), в
част от които ИМИ-БАН е партньор [7,8].
Пречките пред музея за осъществяване на
цифровизацията към момента са липсата на
адекватен софтуер, съобразяващ се със
световните стандарти в областта, и нуждата от
закупуване на скъпоструващ хардуер, който
1

Digital Agenda е стратегия на Европейския съюз за
подпомагане на цифровите технологии, включително интернет,
з а о с и г у р я ва н е н а у с то й ч и в и ко н ом и ч е с к и р а с т е ж
http://ec.europa.eu/digital-agenda
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материално да обезпечи привеждането на
информацията за хилядите музейни експонати в
качествен цифров вид. Не на последно място е и
нуждата от обучение на музейните специалисти
за работа с цифрово съдържание и цифрови
библиотеки. За преодоляване на тези проблеми
РИМ-Бургас многократно е проучвал и търсил
възможности за взаимодействие с различни
институции, една от които е Институтът по
математика и информатика на БАН, където
работят водещи експерти в областта на
представяне и съхранение на културноисторическо наследство чрез използване на
съвременните информационните технологии и
системи. Дигитализирането на обекти на
културното и историческо наследство с цел
представяне пред широка публика с разнородни
интереси, нужди и предпочитания е сложен и
комплексен процес, за осъществяването на
който с а задължителни предварителни
консултации с експерти по консервация и
реставрация за вероятността от настъпването на
нежелани ефекти върху състоянието на
музейните експонати, възникващи в процеса на
дигитализация, и възможно стите за
неут рализирането им. От друга ст рана
цифровизирането и изграждането на цифрови
експозиции интегрира в себе си технологии,
свързани с управлението на данни и документи;
информационни системи и системи за търсене;
уеб-технологии; семантични технологии;
библиотекознание и библиотечен мениджмънт;
мултимедийни бази от данни; описание и
управление на музейни колекции и др.[6, 7, 8]
Дигитализирани фондове трябва да бъдат
изградени на базата на правилно структурирана
и внедрена в съответствие с националните (ЗКН
и НАРЕДБА № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране
и управление на музейните фондове) и
европейски законови изисквания система за
достъп и ползване на дигитализираните обекти
от страна на различни класове целеви групи.
Създаването на цифрова иконографска
експозиция на икони от фонда на РИМ-Бургас се
базира на моделите, опита и добрите практики,
успешно доказали своята ефективност при
изграждането на мултимедийната цифрова
библиотека “Виртуална енциклопедия на
бъ л г а р с к ат а и ко н о г р а ф и я ” ( B u l g a r i a n
I c o n o g r a p h y D i g i t a l L i b r a r y, B I D L ,
http://bidl.cc.bas.bg/ ). Тази интернет-базирана
среда осигурява възможности за
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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документиране, класифициране и експониране
на иконографски обекти с различен произход и
от различен тип, о сигурявайки гъвкави
механизми за достъп както от страна на учени и
изследователи, така и от страна на широката
аудитория [4, 6, 8].
С о гл е д е ф е к т и в н о т о а н о т и р а н е и
управление на иконографските обекти, е
разработена специална онтология, свързана с
ортодоксалното иконографското изкуство.
Разбира се, иконографските знания не могат да
се разглеждат изолирано от световните
стандарти и спецификации в областта, защото
целта е да се осигури максимална многократна
използваемост и портабилност на разработения
модел. При разработването на онтологията са
използвани подходите за концептуализация на
CIDOC CRM [6].
Архитектурата BIDL обезпечава два панела с
услуги – управление на обектните данни и
административен панел, свързани съответно с
мултимедийно хранилище и хранилище, в което
се съхраняват данни за потребителите [4-9].
Панелът за управление на данни обхваща
услуги и функции, свързани с добавяне на
а н о т а ц и и и с е м а н т и ч н о и н д е кс и р а н е ,
съхраняване, редактиране, преглед, изтриване,
групиране, управления на мултимедийни
дигитални обекти, управление на метаданни,
търсене, селектиране, филтриране, достъп до
цифрови обекти, цифрови колекции и техните
описания.
Административният панел о сигурява
управлението на данните за потребителите –
регистрация, информационни канали,
проследяване и т.н.
Цифровата музейна библиотека обслужва
три типа потребители:
· Зрители – крайни пот ребители на
библиотеката;
· Редактори на цифровото съдържание;
· Администратори.
Основните дейности по създаването на
цифровата иконографска експозиция могат да
бъдат разгледани в следните класове:
· Моделиране, програмна реализация и
т е с т в а н е н а ц и ф р о в ат а б и бл и о т е ка з а
съхранение на колекция на РИМ-Бургас в т.ч.:
· Разработка на функционални модули на
библиотеката, обслужващи различните типове
п от р е б и т е л и - к р а й н и п от р е б и т е л и н а
библиотекат а, редактори на цифрово
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

съдържание и администратори на цифровата
библиотека
· Изграждане на графичен дизайн на
приложението и потребителски интерфейс
· Осигуряване и поддръжка на достъп до
системата
· Включване/въвеждане на цифровите
обекти и техните описания в библиотеката.
· Технологичните дейности по цифрово
архивиране на обекти от колекцията на РИМБургас в т.ч.
· Дигитализиране (заснемане и първична
обработка) на музейните обекти.
· Разработване на шаблон за описание на
музейните обекти от избрания масив съобразно
спецификата им.
· Семантично описание на музейните обекти
по разработения от ИМИ-БАН шаблон,
осъществено съвместно със специалисти на
РИМ-Бургас.
· Цифрова обработка на обектите – графична
обработка на дигитализираните копия на
обектите по стандартизираща схема на ИМИБАН.
· Достъп и поддръжка на системата.
· Всички включени музейни обекти ще бъдат
защитени с цифров воден знак от неправомерен
достъп и използване с изрично посочване на
принадлежността на артефактите към РИМБургас.
Следващата таблица представя
разпределение на дейно стите между
партньорите, участващи при в процеса на
цифровизация, цифрово предст авяне и
съхранение на културно наследство.
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Обща схема за цифровизация, цифрово представяне и съхранение на културно съдържание
Доставчик на съдържание
Ǽ
Ǽ

Технологичен партньор

Избор на област/и от културното
наследство за цифровизация
Избор на обекти от областта
Ǽ

Ǽ
Ǽ
Ǽ

Ǽ

Ǽ

Избор на технология за цифровизиране в
зависимост от избраната област и обекти (текст,
изображения, видео, аудио, 3D, смесени)
Ǽ Цифровизация на определено количество обекти
(заснемане/записване/сканиране с
професионална техника и средства)
Ǽ Софтуерна обработка на цифровите обекти
(използване на професионален софтуер за
обработка на обектите, избрана според типа им и
средата за визуализация – Web, смартфон, iTV и
др.)
Избор на стандарти и описателни схеми за метаданните
Създаване на онтологичен модел за описание на областта и семантично описание на
обекти (по избор)
Описание на цифровите обекти според избрания стандарт/описателна схема за
метаданните
Изграждане
Ǽ Изграждане на среда на цифров
на система за
архив с цифровите обекти (+
управление на
осигуряване на базови услуги)
цифрово
Ǽ Изграждане на потребителски
съдържание
интерфейс
(цифрово
Ǽ Осигуряване на достъп до
хранилище,
средата
цифрова
Ǽ Избор и разработка на
библиотека,
допълнителни услуги за достъп,
цифров музей
куриране, търсене, агрегация,
и др.)
атрактивна визуализация,
анализ, персонализация,
адаптивност и др. (по избор)
Системни тестове (+добавяне на нови обекти)
Ǽ Обучение за потребител от тип редактор на
системата за управление на цифрово съдържание
Ǽ Пускане на системата в експлоатация
Работа със системата

Ǽ

Помощ и поддръжка на системата

Табл.1. Разпределение на дейностите между партньорите
Достъпът до пълната информация от
фондовете на музеите в България към момента е
ограничена само до определените лица,
работещи в системата. За външни лица
получаването на информация от музейния фонд
за определен експонат се осъществява след
заплащането на определени такси. Те се събират
на основание действащата нормативна уредба
свързана с дейността на музеите, съгласно чл. 4,
ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на
културата и Постановление № 290 от 20.10.2011
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г. за одобряване на Тарифа за таксите, които
събират музеите, Националният институт за
н ед в и ж и м о кул ту р н о н а с л ед с т во и
Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“ за извършване на услуги и за издаване
на документи и дубликати, обнародвано в ДВ бр.
84/2011г.
Дигитализираните фондове на РИМ-Бургас
щ е ул е с н я т м н о г о к р а т н о п р о ц е с а п о
предоставянето на съответните услуги както и
тяхното качество. Услугите по предоставяне на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Развитие на икономика, базирана на знания и иновации...
и н ф о рм а ц и я м о г ат д а с е и з въ р ш ват и
електронно, което ще подобри достъпа до тях и
щ е у в е л и ч и з н ач и т е л н о п р и ход и т е о т
събираните такси. По този начин ще се получи
допълнителна възвръщаемост от проект в
материален план. За създаването на подобна
дигитална система, РИМ-Бургас трудно може
сам да намери специалисти и средства. За това
съвместната работа по този проект с водещи
учени от областта на информационните
технологии от ИМИ-БАН ще даде уникален
шанс за реализирането на подобна инициатива.
При създаването на една достъпна, добре
адаптирана и визуализирана информация на
мястото на сегашните сухи и строго научни
текстове ще с е повиши интере сът към
експонатите на музея и историята на региона
както от учениците, така и от обикновените
граждани и туристи без специална подготовка. С
реализирането на проекта ще се създадат нови и
модерни условия за максимален достъп до
експонатите от фондовете на РИМ-Бургас от
широк кръг от специалисти, ползватели и хора с
интереси в съответните области. По един
ефективен начин ще може да се осигури достъп
до експонати, които досега по различни причини
не са включвани в експозиции и никога не са
показвани пред публика.
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ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА
проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС, София
ас. д-р Митко Хитов, УНСС, София
Страница 3: Резюме: Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,
които се причиняват от различни екзогенни и ендогенни фактори на икономическата система. В
общия случай тенденцията е цените да намаляват под влиянието на обективни икономически и
извъникономически фактори. Доказва се че тези две състояния изискват държавата да използва два
различни инструментариума за намеса и управление (подобно на високото и ниското кръвно
налягане у човека). Стига се до извода, че управлението на инфлацията или дефлацията не могат да
бъдат цели на управлението, а средство за решаване на други икономически и социални проблеми.
Предлага се балансът на междуотрасловите връзки да бъде използван като основно средство за
анализ на ценовите промени и на причините, които ги обуславят. Категорично се подчертава че
научно-техническият прогрес е основен фактор за намаляване на цените както на междинната, така
и на крайната продукция. Прогнозира се, че политиката на „лесни пари“ на ЕЦБ може да намали
дефлацията, но не и да генерира икономически растеж. Обратно, при ясни цели на развитие на
икономическата система може да се постигнат едни или други гранични стойности на инфлацията
или дефлацията.
Ключови думи: Инфлация, Дефлация, Цени, Управление на икономиката, Монетарна политика

INFLATION, DEFLATION AND MANAGEMENT OF THE ECONOMY
Prof. Dr. Boyan Durankev
Assist. Dr. Mitko Hitov
University of National and World Economy, Sofia
Page 8: Abstract: Inflation and deflation are two states of the economic system, which are caused
by various exogenous and endogenous factors of the economic system. In general, prices tend to reduce
under the influence of objective economic and extra-economic factors. It is proved that these two
conditions require the state to use two different tools for intervention and control (similar to high and low
blood pressure in humans). It concluded that the management of inflation or deflation can not be
management goals but means to solve other economic and social problems. Is proposed the balance of the
input-output tables to be used as a basic tool for analyzing price changes and the reasons which lie behind
them. Strongly emphasizes that scientific and technological progress is a major factor in reducing the cost
of both intermediate and the final production. Predicted that the policy of „easy money“ of the ECB may
reduce deflation, but not to generate economic growth. Conversely, clear development objectives of the
economic system can achieve one or other limits of inflation or deflation.
Keywords: Inflation, Deflation, Prices, Management of the economy, Monetary policy
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Резюмета
ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ
Доц. Николай Атанасов, ди
Медицински университет - Пловдив
Бургаски свободен университет
Страница 3: Резюме: В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на
промените в общата сума на публичните разходи (PE) на Република България в периода преди по
време и след световната финансово-икономическа креза. Предлагат се и се дискутират
иконометрични модели, обясняващи промените в публичните разходи и осигуряващи възможности
за прогнозиране на бъдещото им състояние. Предвид последиците от дългосрочните и
стратегически решения в макроикономически план като най-подходящ за анализ е избран периода
от 1998 до 2013 г.. При разработването на иконометрични модели на публичните разходи като
независима променлива е използван номиналния БВП (GDP). Някои от по-важните резултати са
както следва: публичните разходи имат ясно изразен възходящ тренд на развитие (относителния
прираст в края, спрямо началото на периода, е 244%); трендът на PE и на GDP се описва чрез едни и
същи функции (compound, growth и exponent), еднаква е и оценката на регресионния коефициент за
двете променливи (β1 = 0,09); автокорелацията на изходните редове е значителна и се преодолява до
голяма степен след построяване на редове с разлики от първи порядък – I(1); от предложени четири
модела, базирани на логаритмуваните разлики от първи порядък на изходните редове като
статистически достоверен се оказва еднофакторен модел с независима променлива Diff(LnGDP,1) с
R2 = 0,276 и оценка на коефициента пред предиктора 0,263 (Sig.T=0,026). Остатъците на същия
модел отговарят на изискванията на МНК.
Ключови думи: публични разходи, държавен бюджет, публични финанси, брутен вътрешен
продукт.

PUBLIC EXPENDITURES OF REPUBLIC OF BULGARIA – EMPIRICAL
CHARACTERISTICS AND MODELING CAPABILITIES
Assoc. Prof. Nikolay Atanasov, Doctor of Economics
Medical University - Plovdiv
Burgas Free University
Page 8: Abstract:The proposed article is an attempt to be analyzed and studied the changes in the
total public expenditure (PE) of the Republic of Bulgaria in the period before, during and after the global
financial and economic crises. It is offered and discussed an econometric models explaining changes in
public expenditure and providing opportunities for predicting the future value of PE. Given the effects of
long-term and strategic decisions in macroeconomic terms as the most suitable for analysis is selected the
period from 1998 to 2013. The development of econometric models of public expenditure as an
independent variable is used nominal GDP. Some of the most important results are as follows: PE has a
clear upward trend of development (relative growth at the end of the period compared with the 1998 is
244%); the time changes of PE and GDP is described by the same trend functions (compound, growth and
exponent), and the same is the evaluation of the regression coefficient before of independent “t” (β1 = 0,09);
autocorrelation of PE and GDP is significant and it is overcome to a large extent differences of first order - I
(1); of the proposed four models based on the logarithmic differences of first order as statistically reliable
2
become one model with independent variable Diff (LnGDP, 1) and this model has got R = 0,276 and
coefficient before the predictor 0,263 (Sig.T = 0,026). The residuels of the same model also meet the
requirements of OLS method.
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ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?
ас. д-р Янко Христозов
Университет за национално и световно стопанство
Страница 3: Резюме: В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и
състояние на критериите за номинална конвергенция от страна на България и възможностите за
присъединяването на страната към Валутно курсовия механизъм II. Особено внимание се обръща
на стабилността на действащия паричен съвет и се коментират различните варианти, свързани с
неговото запазване или премахване във връзка с членството на България с Еврозоната. В края на
анализа се посочват перспективите, прави се опит за очертаване на най-добрия сценарии според
автора. Изходната теза на автора е, че запазването на паричния съвет до момента, в който България
ще се присъедини към страните от Еврозоната, е добър вариант, при който страната ще е изправена
пред по-малко сътресения и инфлационни рискове при въвеждането на единната европейска
валута.
Ключови думи: валутен борд, еврозона, устойчивост, номинална конвергенция

BULGARIA'S WAY TO EUROZONE. WITH OR WITHOUT CURRENCY BOARD?
Assistant Professor, PhD, Yanko Hristozov
University of National and World Economy, Sofia
Page 8: Abstract: The present study examines the current state of implementation of the nominal
convergence criteria by Bulgaria and the opportunities for accession to the Exchange Rate Mechanism II.
Particular attention is paid to the stability of the existing currency board and comment on various options
related to its preservation or removal, in reference to the membership of Bulgaria in the Eurozone. At the
end of the analysis the author has identified prospects, an attempt to outline the best scenarios for the next
years. Main thesis of the author is that saving the currency board is a good option until Bulgaria joins the
Eurozone, in which case the country will be faced with less turbulence and inflationary risks in the
introduction of the Euro.
Keywords: Currency Board, Eurozone, Stability, nominal Convergence
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ИДЕЯТА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД –
ПОЯВА, РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
гл. ас. д-р Диана Съботинова
Бургаски свободен университет
Страница 3: Резюме: Безусловен базов доход е доходът, изплащан от политическа общност на
всички нейни членове на индивидуален принцип, без подоходен тест или изисквания за работа. За
първи път идеята за базов доход се появява през 1797 г. в творбата на Томас Пейн „Аграрна
справедливост“. Аргументите на Пейн следват схващането на Джон Лок за земята, която трябва да
бъде обща за всички хора. С предложението за отрицателен данък върху дохода от 60-те години на
ХХ век идеята за безусловна парична помощ намира своето място в икономическата литература.
Нобеловите лауреати Милтън Фридман и Джеймс Тобин са сред първите, които сериозно поставят
въпроса за въвеждането на безусловна социална сигурност. Статията отстоява твърдението, че
универсалният базов доход е най-ефикасният начин за осигуряване на гарантиран минимален доход
за всички постоянни жители на дадена страна, по начин, който повишава както националната
производителност, така и личните творчески възможности.
Ключови думи: безусловен (универсален) базов доход, гарантиран минимален доход,
отрицателен данък върху дохода

THE IDEA OF AN UNCONDITIONAL BASIC INCOME –
EMERGENCE, EVOLVEMENT AND IMPLEMENTATION
Diana Sabotinova, PhD
Burgas Free University
Page 8: Abstract: An unconditional basic income is an income paid by a political community to all
its members on an individual basis, without means test or work requirement. The idea of an unconditional
basic income can be traced back to 1797 when Thomas Paine published his pamphlet „Agrarian Justice“.
Paine's reasoning follows John Locke's notion of the earth being common to all men. With the proposal of a
negative income tax in the 1960s, the idea of an unconditional payment found its way into economic
literature. The Nobel laureates Milton Friedman and James Tobin were among the first to seriously
consider the implementation of unconditional social security. This article asserts that the unconditional
basic income is the most efficient way for providing a guaranteed minimum income for all permanent
residents of a country, in such a way which enhances both national productivity and personal creativity.
Keywords: unconditional (universal) basic income, guaranteed minimum income, negative
income tax
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ПОДХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗНОРОДНОСТТА НА УСЛУГИТЕ
гл.ас. д-р Юлия Йоргова
Бургаски свободен университет
Страница 3: Резюме: Разнородността е присъща характеристика на услугите и се свързва с
потенциала на разликите в изпълнението им. Разнородността отразява отклоненията в резултата на
операциите при предоставянето на две еднакви услуги. Основната цел на статията е да се предложат
подходи за намаляване на разнородността в резултата от предоставянето на услуги. За постигането
и се изследват и анализират отклоненията в параметрите на операционната система, които водят до
разнородност в крайния продукт. На тази база, прилагайки известни от управление на
производството стратегии за редуциране или вграждане в операционната система на отклоненията
се предлагат начини за въздействие върху различните типове вариации и се оценяват последствията
от използването им за обслужващата организация и клиентите.
Ключови думи: управление на операциите на услуги, разнородност, отклонения

HETEROGENEITY OF THE SERVICES REDUCTION APPROACHES
Chief Assist. Yulia Yorgova, PhD
Burgas Free University
Page 8: Abstract:Heterogeneity is an inherent feature of the services and it is associated with the
potential of differences in their delivery. Heterogeneity reflects the variation in results of operations in the
provision of two identical services. The article aims to suggest approaches to reduce heterogeneity in the
service obtained. To that end, variations in the parameters of the operating system that lead to heterogeneity
in the final product examined and analyzed. Based on this research by applying the strategies for reduction
or accommodation of the variations in the operations system, methods for impact on the different types of
variations are suggested. The consequences of their use for the service organization and customers are
assessed.
Keywords: service operations management, heterogeneity, variations

МАРКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕЛИ
Гл.асистент д-р Атанас Луизов
Бургаски свободен университет
Страница 3: Резюме: В статията се разглежда представянето на марката в съзнанието на
потребителите и подходът „средство – цел”, който се използва като инструмент за анализ. Прави се
връзка между експлицитните и имплицитни потребителски цели и основните равнища в този
подход.
Ключови думи: марка, подход „средство – цел”, потребителски цели

BRAND AS INSTRUMENT TO ACHIEVEMENT CONSUMER GOALS
Chief Assist. Atanas Luizov, Ph.D.
Burgas Free University
Page 8: Abstract: The article discusses how brand exist in consumer mind and Means-End Chains
approach as a tool for analysis. We present a model which includes basic Means-End Chains model and the
explicit and implicit consumer goals.
Keywords: brand, Means-End Chains approach, consumer goals
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Резюмета
TURKEY – A COUNTRY ON ITS WAY INTO THE EU
Olaf Christian von Roeder
PhD-Student at the University of Public Service Budapest/Hungary
Page 8: Abstract: This article presents an analysis of Turkey and its ambition to become a full
member of the European Union including its consequences for the EU and its Member States. The analysis
starts with the historical background of Turkey and its long journey to the West. The second chapter
represents the main part of this work, covering the topics "Turkey at Present" and “EU-Resentments”.
The analysis of these issues is necessary for a better understanding of Turkish politics today especially in the light of the country 's application to become a full member of the EU.
The article concludes with practical recommendations for both parties.
As a result it can be stated that many Turks (still) want to see their country as a member of the
European Union, but an even larger majority believes that the EU will never embrace Turkey. This
perception can only be changed if Europe shows more sensitivity for Turkey.
The EU in turn should not raise the impression that there are double standards for Turkey and other
candidates.
Anyhow, Turkey must also do its share. Turkish leaders need to tell their public that the EU will
need time for an expansion particularly due to the community`s financial and political challenges.
The overall objective of this work is to provide an "added value" approach in order to avoid errors in
the planning and implementation of a full membership for Turkey. The issue is therefore relevant, and one
of the greatest challenges facing the European Union.
Keywords: Turkey, European Union, European Integration, Erdogan, Atatürk
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ЕФЕКТИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА
ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Даниела Тодорова
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, София
Страница 3: Резюме: В студията се разглеждат въпроси свързани с ефектите, които оказват
Оперативните програми „Транспорт” и „Транспорт и транспортна инфраструктура” за устойчиво
развитие на транспорта. Инвестициите в транспортната инфраструктура имат дългосрочни ползи
свързани с икономическото развитие на страната и с потребителите на транспортната услуга.
Особено важна е оценката на социалните ползи от инфраструктурните проекти и определянето до
каква степен даден проект е целесъобразен от гледна точка на цялото общество.
Изпълнението и реализацията на инфраструктурните проекти в транспортния сектор се очаква
да доведат до редица социално-икономически ефекти, които влияят върху повишаване на
достъпността, на заетостта и ефективността. Анализират се основните показатели, с които се
характеризира извършването на транспортна услуга.
Чрез направена оценка на състоянието на транспортния сектор и с отчитане на възможностите,
които предоставят Оперативните програми са определени тенденциите за тяхното бъдещо
устойчиво развитие.
Ключови думи: оперативна програма, транспорт, инфраструктура, инвестиции,
инвестиционна политика, ефекти

EFFECTS OF OPERATIONAL PROGRAMMES ON THE DEVELOPMENT OF THE
TRANSPORT SECTOR IN BULGARIA
Assoc. Prof. Daniela Todorova, PhD
University of Transport “Todor Kableshkov”
Page 8: Abstract: The study examines the issues related to the impact of Operational Programmes'
"Transport" and "Transport and transport infrastructure" over sustainable transport development.
Investments in transport infrastructure have long-term benefits over economic development and the users
of transport services. Particularly important is the assessment of social benefits of infrastructure projects
and determining the extent to which a project is beneficial for the society in general.
It is generally expected, that the fulfillment of infrastructure projects in the transport sector would
bring forward a number of socio-economic influencing the increasing of accessibility, employment and
efficiency. The main parameters, determining the performance of transport services are subject of analysis.
Through the assessment of the state of the transport sector and evaluation of the opportunities provided by
the Operational programs a set of trends for their future sustainable development is presented.
Keywords: operational programme, transport, infrastructure, investments, investment policy,
effects
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Резюмета
РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР: РЕЗУЛТАТИ И
ПРОДУКТИ, РАЗРАБОТЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА
д-р Янислав Желев, проф. д-р Ангел Тошков,
доц. д-р Евгения Николова, доц. д-р Мария Желева
Бургаски свободен университет
Страница 3: Резюме: Тази публикация представя проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001
„Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в предприятията от Югоизточен
регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен
трансфер”, чийто бенефициент е Бургаски свободен университет. Описани са накратко целите и
задачите на проекта, както и някои от постигнатите резултати от дейността му. Основно внимание
се обръща на създадения виртуален офис за технологичен трансфер, разработените методологии за
селектиране по степен на готовност за внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги и
оценка на икономическият ефект преди момента на фактическото прилагане. Представени са
първите две селектирани технологии от базата данни на ОТТ.
Ключови думи: Технологичен трансфер, виртуален офис, степен на готовност за внедряване
на иновация, икономически ефект от внедряване на иновация, програмируеми модули за
управление на процеси, цифрови библиотеки.

DEVELOPMENT OF THE BASED ON KNOWLEDGE AND INNOVATIONS ECONOMY
THROUGH IMPLEMENTATION OF THE OFFICE FOR THE TRANSFER OF
TECHNOLOGIES: OUTCOMES AND PRODUCTS DEVELOPED IN THE PROJECT
FRAMEWORK
Assoc. Prof. Ph.D. Yanislav Zhelev, Prof. Dr. Angel Toshkov,
Assoc. Prof. Ph.D. Evgeniya Nikolova, Assoc. Prof. Ph.D. Mariya Zheleva
Burgas Free University
Page 8: Abstract: This paper presents the project № BG161P003-1.2.02-0022-C0001
„Implementation of new office for transfer of innovation technologies in business organisations of the
South-East Region of Republic Bulgaria” co-financed by Operative Programme “Development of the
Competitiveness of the Bulgarian Economy” 2007-2013, procedure BG161PO003-1.2.02 „Creation of
new and development of existing technological transfers offices”. The beneficiary of this project is Burgas
Free University.The aims and objectives of the project are briefly presented. The focus is put over the
virtual office for the transfer of technologies, the developed methodologies for selection of innovative
products/processes/services on the base of their readiness level and deployment degree, as well as
evaluation of the economy effect of their deployment. The paper ends with a short presentation of the first
two selected technologies from the data base of the office.
Keywords: Technologies transfer, virtual office, technology readiness level, technology
deployment degree, economy effect of the innovation deployment, programmable modules for processes
control, digital libraries.
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