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Уважаеми читатели,  

На Вашето внимание е списание “Икономика и управление”. Списанието е печатен орган на Стопанския 

факултет при Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград и издаването му е свързано с по-

нататъшното развитие и обновяване на научните изследвания и учебния процес във Факултета в контекста на 

членството на България към Европейския съюз. Стопанският факултет вече второ десетилетие се изявява като 

център за образователна, научна и научно-приложна дейност в Югозападна България. 

Тази многостранна дейност на Стопанския факултет определя и целта на настоящото списание 

“Икономика и управление” - да популяризира научните новости и да удовлетворява потребностите на 

практиката. Редакционната колегия счита, че в списанието определено място трябва да намерят актуалните 

проблеми на: 

 националната и регионалната икономика;  

 управленските подходи и механизми; 

 европейската интеграция и глобализацията; 

 качеството и конкурентноспособността; 

 икономиката на знанието; 

 икономическият растеж и устойчивото развитие. 

Публикациите в списанието обхващат научни сфери, съответстващи на научната и образователната 

проблематика и профилирането на специалности в Стопанския факултет – мениджмънт, маркетинг, финанси, 

счетоводство и контрол, социално-културни дейности, туризъм, социална политика, инфраструктура и други.  

Списание “Икономика и управление” се явява среда за среща на мненията и оценките на учени, изследователи 

и специалисти от сферата на науката и на стопанския живот. 

Редакционната колегия се стреми да поддържа високо равнище на научните и научно-приложните разработки 

и същевременно да предоставя възможност не само на утвърдени и авторитетни български и чуждестранни 

учени, но и на начинаещи преподаватели и докторанти да публикуват своите идеи. На страниците на списанието 

могат да споделят свои виждания и специалисти от стопанската практика. 

Вярваме, че отговорното отношение на авторите ще съдейства списанието да отговаря на съвременните 

критерии и изисквания. Списание “Икономика и управление” ще разчита на мненията и препоръките на 

читателите. 

От редакционната колегия 
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ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ГОД. VIII, №2 
 
доц. д-р ВЕСЕЛИНА ГРИГОРОВА 
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БАН 
 

РЕГУЛИРАНЕ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ 
 
REGULATION AND LIBERALISATION OF THE ENERGY MARKET IN BULGARIA 
 
Associate Prof. Dr. VЕSSELINA GRIGOROVA 
ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
 
Abstract: The process of regulation and liberalization of the Bulgarian energy market is considered 

in the paper. The forms of regulation and the instruments of its impact on thе sector development are 
clearly presented. As well, they are shown the meaning, preconditions, stages and specific features of 
the Bulgarian energy market liberalization. A lot of recommendations about further energy market 
policy are given and widely motivated. 

Key words: regulation, liberalization, energy efficiency, sustainable development, energy market. 
 
Създаването у нас на пазарни усло- 

вия, в които да се реализира и потребява 
генерираната енергия, е с цел огранича- 
ване на нарастването на цените, 
постигане на по-високо качество и надеж 
дност на енергоснабдяването, по-голяма 
прозрачност и справедливо разпреде- 
ление на доходите. Ключова роля за 
структурните промени и за регулирането 
на процесите, свързани с енергийния 
пазар има функционирането на  регулато 
рен орган в съответствие с българските 
законодателни изисквания и Директивите 
на Европейския съюз. 

Регулирането представлява намеса 
на изпълнителната власт (на държавно, 
регионално и местно равнище) в дейност 
та на пазара с цел да се постави в опре- 
делена рамка поведението на участни- 
ците в него. То се изразява в регулиране 
на пазара,  регулиране на конкуренцията 
и осигуряване на еднакви възможности 
за действие на участниците на пазара.1  

Регулирането на енергийния отрасъл 
има значение за създаване на икономи- 
чески ефективни енергийни дружества, 

                                                
1 България е член на Регионалната асоциация 

на енергийните регулаторни органи (ЕRRA), в която 
участват регулаторни комисии от 17 страни: 
България, Полша, Словакия, Румъния, Унгария, 
Чехия, Албания, Молдова, Украйна, Естония, 
Литва, Латвия, Русия, Армения, Грузия, Казахстан 
и Киргизия. 

подходяща законова рамка, пазарни 
правила и структури, цени на енергията в 
съответствие с икономическите разходи.                           
Също така то включва стимулиране на 
инвестициите в определени производс- 
тва и дейности, сигурност на доставките 
на енергоносители, опазване на околна- 
та среда, контрол за спазване на принци- 
пите на конкуренция, въвеждане на стан 
дарти, осигуряване на социална справед 
ливост и пазарна информация, но не и 
определяне кой какво да произ вежда, 
нито тарифите и цените на енергоноси 
телите и eнергийните услуги.  Тенден- 
цията в европейските страни е към 
намаляване степента на регулиране 
след утвържаване на конкурентен и само 
регулиращ се енергиен пазар. Регулира- 
нето в тях се извършва чрез въведените 
концесионни и лицензионни режими и 
чрез цени, тарифи, данъци и такси.  

Относно газовия пазар в ЕС, 
процесът на регулиране се извърш- ва 
на основата на Директива 2003/55/ЕС и 
Регламент 1775/2005 г. на Европейския 
парламент и Съвета на Европа и има за 
цел пълно отваряне на националните 
газови пазари един за друг поне до 
равнищата, заложени в Директивата, 
чийто основни изисквания са:  

 гарантиране на сигурност и 
ефективност на системите за 
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газоснабдяване и на конфиденциалност 
на информацията;  

 даване право на достъп на трети 
страни до газопреносните и 
газоразпределителните мрежи и избор 
на вида на достъп до системата, който 
може да бъде регулиран (въз основа на 
фиксирани тарифи за ползване на тази 
система) или договорен (посредством 
търговски преговори между участни- 
ците); 

 въвеждане на разделно 
счетоводство за дейностите по съхраня- 
ване, пренос и разпределение на приро- 
ден газ. 

Отварянето на пазара на природен 
газ в ЕС достигна около 50 %, като 
обхвана крайни потребители с годишна 
консумация над 5 млн. куб. м. Директива 
2003/55/ЕС позволява на страните 
членки на ЕС да предоставят достъп до 
мрежата на газови компании 
производители на електрическа енергия 
и големи крайни потребители, както и на 
газоразпределителни дружества. Предо- 
ставянето на право на достъп на краен 
потребител се определя въз основа на 
критериите „прагови равнища на потреб- 
ление” и „общ дял в отварянето на 
пазара”.  

Формите на регулиране са в зависи- 
мост от:  

1/ начина на въздействие – пряко и 
косвено;  

2/ начина на регулиране – структурно 
(например, необходимост от създаване 
на нови структури и инфраструктури) и 
ценово – пряко (чрез цени или тарифи) и 
косвено (чрез данъци и субсидии);  

3/ използването на стандарти за дей- 
ности като контрола на безопасността и 
замърсяването и др. 

В резултат на дефицита на енергийни 
суровини и проведените през 
последните години у нас и в другите 
централно-източноевропейски страни ре- 
форми в ценообразуването на 
енергоносителите, цените на енергията 
чувствително се повишиха. Това наложи 
прилагането на компенсационни механи- 
зми, каквито са субсидиите. Чрез тях 

държавата може да редуцира цените на 
енергоносителите за всички потреби 
телски групи (или за най-бедните), или 
да въведе субсидирани цени за потреб 
ление само до определено негово равни 
ще. Субсидиите биват вътрешни и 
външни – първите са интегрирани в 
тарифната структура, така че чрез тях да 
се подпомагат най-бедните и инвалиди 
зирани потребители, а вторите представ 
ляват директна финансова помощ за 
покриване на част от разходите за 
енергия на дадена социална група или 
даване на специални купони за целта.  

Все още недостатъчно развитите 
пазарни отношения у нас налагат 
регулаторът (Държавната коми- сия за 
енергийно и водно регулиране) 
периодично да извършва ценови прегле- 
ди в подотраслите на енергетиката (елек 
троенергетика, топлоенергетика, приро- 
ден газ) и да насочва дружествата към 
намаляване на загубите, оптимизиране 
на разходите им и въобще – към 
ефективно енергийно потребление. 
[Григорова, 2011] 

Една от основните функ ции на 
регулаторния орган е да поддър жа 
баланса на интересите между енер 
гийните потребители и енергийните 
компании. Потребителите се нуждаят от 
качествени енергийни услуги на поноси 
ми за тях цени, а производителите на 
енергия и доставчиците на енергийни 
услуги се нуждаят от финансови ресурси, 
които да им гарантират безпрепятствено 
и устойчиво развитие. Все по-важен 
става и проблемът за опазване на окол- 
ната среда, защото енергетиката е осно 
вен източник на емисии въглероден 
двуокис, серни окиси, азотни окиси, нето- 
ксичен прах, диоксини и др. Обикновено 
топлоелектрическите централи, работе 
щи с въглища, емитират около ¾ от 
националните емисии на серни окиси и 
близо 60 % на въглероден двуокис. В 
тази сложна система от връзки и инте- 
реси регулаторът трябва да намира 
разумния компромис при взимането на 
решения. 
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Регулаторният орган е автономен при 
взимане на решения и независим от 
енергийните институции. На 
регулаторния орган се прехвърлят 
специфични правомощия, които имат 
икономически и институционален харак- 
тер като лицензиране, регулиране на 
цени и тарифи, контрол на дейността на 
дружествата и др. При създаване на 
реални пазарни условия и конкуренция в 
енергийния отрасъл, може да се пристъ- 
пи към промяна на статута на регулатор- 
ния орган като се засили независимостта 
му от решения с политически характер. 
Превръщането на регулаторния орган в 
по-мощна и независима институция може 
да се осъществи чрез последващо въве- 
ждане на принципите на мандатност, 
ротация и квотност при избора на чле- 
новете му. 

Стоката “енергия” същест вено се 
различава от другите стоки, тъй като е 
много трудно и скъпо да бъде 
съхранявана. Това прави енергийните 
компании податливи на злоупотреби и 
корупция, поради което е необходимо 
надзорът върху енергийните компании от 
регулаторната агенция да бъде засилен. 
В повечето страни от ЕС има специални 
енергийни органи, които осъществяват 
регулаторните функции, вкл. и регулато- 
рния надзор. У нас такъв орган е 
Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране. 

Регулирането на преноса и разпреде- 
лението например на природния газ в 
европейските страни се извършва чрез 
въведените концесионни и/или лицен- 
зионни режими и чрез регулиране на 
цени, тарифи, данъци, такси и др. 
Концесията или лицензията предоставят 
на газоразпределителните дружества 
право да разпределят газ в определен 
район и да продават в него. [World 
Energy Outlook, 2010] 

При лицензионния режим компаниите, 
които продават газ трябва да имат 
лицензия за доставка на газ, както и за 
пренос на газ до мястото на доставка. 
Лицензията не предоставя изключителни 
права за даден регион, но задължава да 

се доставя газ на всички потребители в 
рамките на определено разстояние от 
основния газопровод.  Концесионният 
режим предоставя изклю- чителното 
право на концесионерите да продават 
газ и задължението да извърш- ват 
доставки на газ при определени условия. 
Съществува и смесена система за 
регулиране на преноса и разпреде 
лението на природен газ - чрез лицензия 
и концесия. 

Освен чрез различни режими, регу- 
лирането на газовия пазар се извършва 
и чрез различни икономически инстру- 
ментариуми като: 

1) цени – цената на газа се определя 
на базата на пазарната му стойност в 
сравнение с други горива или чрез 
разходноориентирани методи; 

2) субсидии – регули рането чрез тях 
може да повиши крайната цена на 
природния газ, да повлияе на 
конкуренцията между горивата, да 
насърчи участниците на пазара и др.; 

3) данъци – регули рането се 
извършва чрез ме ханизма на преките и 
косве ните данъци. Първите се добавят 
дирек тно към цените, както данъка 
върху добавената стойност, а втори те 
се “прехвърлят” индиректно върху 
потребителите, както другите 
производствени разходи. 

Регулирането се осъщес твява и чрез 
освобождаване на някои енергоносители 
от данъци – например, производството 
на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници е 
необлагаемо. Прилагат се на практика и 
различни схеми за субсидиране на този 
вид производство. Следователно при 
регулирането чрез данъчното облагане 
се въздейства за формиране на структу 
рата на потребителското търсене на 
енергоносители, а също и за приори- 
тетно насочване на инвестициите в енер 
гоефективни технологии. [Григорова, 
2009, с. 74-75] 

С приемането от Европейската коми 
сия и публикуването на Третия пакет 
законодателни предложения в енергети 
ката и с предизвиканите промени в отра- 
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съла започна прилагането на нов подход 
за регулиране на енергий- ните пазари в 
страните членки на ЕС, а именно незави 
сим общ национален регулатор следи 
развитието на енергийния пазар и пре 
дотвратява евентуал ни дискримина- 
ционни действия меж ду операторите на 
него. Предложенията в Третия пакет са: 

 разделяне на собствеността – собс- 
твеността и стопанисването на мрежите 
се изисква да бъдат отделни, а оттук - 
разделяне на производството и търгови- 
ята от преносните мрежи; 

 съществуване на независим 
Системен оператор, което означава 

вертикално интегрираните предприятия 
да запазят собствеността върху мрежа 
та, но при условие, че активите в дейст 
вителност се стопанисват от предпри 
ятие или орган, които са напълно незави 
сими от първите; 

 улесняване на трансграничната 
търговия с енергия; 

 по-голяма прозрачност на пазара; 
 потребителите да се ползват от 

новосъздадената “Харта на енергий ния 
потребител”, която започна да дейс тва 
от 2008 г. и включва мерки за справя не с 
недостига на гориво, информация за 
потребителите при избора им на достав 
чик, защита на гражданите от нелоялни 
практики на продажба на енергия, 
защото от 1.07.2007 г. гражданите в ЕС 
имат право да избират своя доставчик. 

Преструктурирането в контекста на 
либерализацията на енергийния пазар 
трябва да насочва към повишаване на 
конкурентоспособността на българската 
енергетика както на регионалния балкан 
ски, така и на интегрирания европейски 
енергиен пазар. В условията на либе- 
рализация на пазара държавната намеса 
се свежда не само до защита на общес 
твения интерес и интереса на потреби 
телите, но и до създаване на условия за 
развитие на търговската дейност на отра 
съла, а инвестициите в него се опреде 
лят от очакваното енергийно потребле 
ние в страната.  

Институционалните и структурни ре- 
форми в енергетиката в страните от ЕС 
са насочени не само към либерализация 
на отрасъла (т.е. разширяване и посте- 
пенно отваряне на пазара за все повече 
консуматори и за свободно движение на 
енергия), но и към нарастване на конку 
ренцията с цел повишаване на енер 
гийната ефективност и качеството на 
енергийните услуги. Реформите в отра 
съла са в насока: финансово преструк 
туриране (поддържане на финансово 
стабилни търговски дружества); институ 
ционални структурни промени (напри- 
мер, създаването на Българския енер 
гиен холдинг); законови промени и 
приватизация на дружествата с цел прив 
личане на инвестиции и модернизация 
на енергийния мениджмънт; търговско 
преструктуриране (отваряне на вътреш 
ния и външния енергиен пазар за дивер 
сификация на източниците и доставчи- 
ците на енергоносители и за конкурен- 
ция).  

Характерните особености на българ 
ския електроенергиен пазар са следните. 
Има два успоредно работещи сегмента: 
пазар с регулирани цени и пазар със 
свободно договорени цени като делът на 
последния е в процес на нарастване до 
пълното либерализиране на електроенер 
гийния пазар, който в изпълнение на 
Европейската директива за пълна 
либерализация от 01.07.2007 г. е отво 
рен за всички потребители. Норматив 
ната база за отваряне на пазара за 
всички участници в него е определена 
чрез изменение и допълнение на Закона 
за енергетиката. Право на достъп до 
електропреносната и електроразпреде 
ли телната мрежа имат: производи 
телите на електроенергия, общественият 
доставчик на електроенергия, крайните 
снабдители на електроенергия, всички 
потребители и търговци на електрое 
нергия. Сделки могат да се сключват по 
свободно договорени цени между учас 
тниците на пазара, по регулирани от 
Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране цени и на организиран 
пазар на електроенергия (енергийната 
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борса). Съгласно изискванията на Дирек 
тива 2003/54/ЕС, дейностите по произво 
дство, пренос, разпределение и търговия 
с електроенергия са разделени. 

Основните предпоставки за функцио 
ниране на конкурентен енергиен пазар 
са:  свободен избор от потребителите на 
доставчик; безпрепятствен и равнопо 
ставен достъп на всички участници до 
мрежата за пренос на енергия; създа 
ване на електроенергийна борса и на 
адекватни корпоративни структури. 

Процесът на либерализация на енер 
гийния пазар отначало показа сравни 
телно бързо развитие, но след това 
настъпи известно задържане по отно 
шение на обемите електроенергия, 
търгувани на свободния пазар. Причи- 
ните се състоят в: 

 спирането на 1-4 блок на АЕЦ 
“Козлодуй”, при което излишъкът от 
генериращи мощности у нас намаля; 

 изискванията на ЕС да има 
„защитени потребители” (а те са битови 
потребители и фирми с персонал до 50 
души и оборот до 10 млн. евро). Поради 
фирмената тайна обаче липсва инфор 
мация колко е оборотът на предприяти 
ята; 

 поскъпването на горивата на 
световните пазари; 

 задължителното изкупуване на 
скъпата електроенергия от възобновяе- 
мите източници; 

 скокът на свободния пазар на 
цените на енергията; 

 условието регулаторната комисия 
“да балансира” между битови потреби 
тели, електроразпределителни дружест 
ва, производители, търговци и т.н. 

Резултатите от действието на тези 
причини са следните. 

1) Електроенергията иприродният 
газ станаха стока с не съвсем прогнози 
руема цена, а развитието на 
икономиката и особено на индустрията 
има нужда от прогнозируема цена на 
тези енергоносители поне в рамки те на 
една година. 

2) Много от участни ците в 
либерализирания па зар се върнаха сред 
„защите ните потребители” и на свобо 
дния пазар остана почти само АЕЦ 
“Козлодуй”.  

3) Някои търговците купуват 
електроенергия от производителите и 
често я реализират извън страната на 
много по-високи цени.  

4) Немалко средства се влагат 
приоритетно за намаляване на вредните 
емисии от енергетиката. 

5) Преносната мрежа, която е 
остаряла инфраструктура също създава 
голе- ми проблеми и се нуждае от 
модернизиране. 

6) Необходима е активно функцио-
нираща енер гийна борса, която щe 
спомог не за определяне на пазарна 
цена на енергията. 

7) Страните от Юго- източна Европа 
се нужда ят от големи количества енер 
гия, за да достигнат по-висок 
икономически растеж, ето защо 
приоритетни за тях са инвестициите в 
производство на енергия, в мрежова 
инфра структура и др. 

Относно газовия пазар, целта е 
постепенното му отваряне в 
съответствие с европейските директиви 
и създаване и разширяване на пазара на 
природен газ с ниско налягане. Факто- 
рите, които въздействат върху либера 
лизацията на газовия пазар са нарас- 
тващото търсене на природен газ, 
увеличаването на вноса му, засилването 
на  взаимозависимостта между електрое 
нергийния и този пазар и др.  

Както се подчерта, съгла сно т.нар. 
либерализационен енергиен пакет на ЕС 
се предоставя право на свободен избор 
на доставчик (на електро енергия или 
природен газ) от всички- потребители и 
свободен достъп на всич ки доставчици 
до мрежите. Налице са обаче пречки за 
достъпа на нови пазарни участници на 
енергийните паза- ри, липсват 
достатъчно възможности за избора на 
енергиен доставчик от страна на 
енергийните потребители и др. За 
преодоляване на тези затруднения 
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Третият пакет предложения пред вижда 
изменения и допълнения, насочени към 
засилени мерки за независимост на мре- 
жовите оператори (т.е. тяхното юриди- 
ческо и организационно отделяне), които 
да стимулират нарастването на инвести- 
циите в мрежите и навлизането на пове- 
че  участници на пазара.  

На практика либерализацията на енер 
гийния пазар преминава през следните 
етапи: 

 одобряване на Енергийната страте 
гия на България от Народното събрание; 

 приемане на Закона за енерге 
тиката, с който бе въведен нов пазарен 
модел на регулиран достъп на трета 
страна до електрическите мрежи, заме- 
нящ модела “единствен купувач”; 

 Директива 2003/54/ЕС от 26.06.2003 
г. (за общите правила на вътрешния 
пазар на енергия), която регламентира 
крайните срокове за пълно отваряне на 
пазара за промишлените и за битовите 
потребители, независимостта на мре-
жовите оператори и отделянето им от 
останалите дейности в енергети ката 
(производство и доставка) чрез зако нови 
и административни разпоредби, посто-
янното наблюдение на пазара от страна 
на енергийните регулатори и др. 

 Директива 2009/72/ЕС и 2009/73/ЕС, 
които регламентират изис кванията и 
общите правила за вътреш ния пазар на 
електроенергия и природен газ в 
страните членки на ЕС; 

 приемане на нови правила от 
Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране за рабо та на пазара 
на електроенергия и организация на 
дейността на енергетиката, а именно за 
условията и реда за достъп до електро 
преносната мрежа и електрораз- 
пределителните мрежи, за управление 
на електроенергийната система, за упра-
вление на електро-разпределителните 
мрежи, за търговия с електроенергия и 
др. [Начев, 2008] 

Следователно, либерализирането на 
енергийния пазар у нас, започнало от 
средата на 2007 г., се характеризира с 

отпадането на ценовата регулация за 
потребители, присъединени към мрежа 
та високо напрежение и със съвместното 
функциониране на регулирания и на 
свободния пазар. [Ангелова, 2008] Всеки 
участник на енергийния пазар трябва да 
направи проучване на него и да формира 
своята пазарна стратегия, ценова по-
литика и др. За да се установи баланс 
между търсенето и предлагането на енер 
гия е необходимо активното функциони- 
ране на енергийна  борса. 

Съществено значение за безпрепятс 
твеното протичане на процеса на прест 
руктуриране и либерализация на енер 
гийните пазари има силната лидерска 
позиция на енергийния регулатор и 
сътрудничеството му с всички участници 
на пазара. При ценообразуването на 
електроенергията освен икономическите 
показатели се отчитат и редица социа 
лни и политически фактори. Все още 
неадекватната ценова рамка на регули 
рания пазарен сегмент затруднява и 
забавя развитието на свободния пазар. 
Ето защо са необходими промени в 
Закона за енергетиката, в смисъл промя 
на на критериите за определяне 
(“отсяване”) на “защитените” потребите 
ли и възможност крайните снабдители 
да купуват енергия по свободно догово 
рени цени както от обществения достав 
чик, така и от търговците и производи 
телите. Освен това въвежданите мето ди 
за регулиране и тарифни системи са на 
начален етап. 

Във връзка с Третия либерализацио 
нен пакет у нас трябваше да се изготвят 
четири наредби. Най-трудната от тях е 
тази за лицензирането на дейностите в 
енергетиката, т.е. за регламентирането 
на реда и условията за сертифицирането 
на операторите. Другите три се отнасят 
за цените на електроенергията, цените 
на природния газ и за правилата за 
достъп до енергийните мрежи. Нашата 
страна закъсня с изготвянето на тези 
Наредби, в резултат на което Европей 
ската комисия предупреди, че ще 
започне наказателна процедура срещу 
България. Много вероятно е обаче да не 
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се стигне да такава мярка, защото някои 
основни енергийни дружества  като „ЧЕЗ 
Разпределение България”, „ЕВН Бълга 
рия Разпределение” и други вече предс 
тавиха пред Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране общи 
условия за достъп на производителите 
на електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници до електроразпре- 
делителната мрежа. 

С либерализацията на пазара на 
електроенергия и природен газ се очаква 
да се постигне съществено увеличаване 
на инвестициите в енергетиката и на 
средствата от фондовете на ЕС, а също 
така: 

1) провеждане на политика за 
диверсификация на доставчиците, за да 
се преодолее проблемът на енер гийна 
зависимост на европейските страни, в 
т.ч. на България от един доставчик; 

2) засилване на кон куренцията 
между доставчи ците на енергия и в 
резултат на това появата на нововъ-
ведения като възможност за договаряне 
и фактуриране на енергийните услуги, 
подобря ване качеството на обслужване 
на потребителите на енергия чрез 
масово въвеж дане на денонощно 
работещи Call Centers на съответните 
доставчици и др.; 

3) изпълнение на целите на Лиса-
бонската стратегия за повишаване на 
конкурентоспособността на страните от 
ЕС, за по-висок икономически растеж и 
осигуряване на по-голяма трудова 

заетост, които са цели и на Енергийната 
стратегия на България. 

И така, европейската общност е насо 
чена много активно към енергоспестя 
ване (респ. повишаване на енергийната 
ефективност) и към достигане стандар 
тите на ЕС за околната среда. В този 
контекст у нас е необходимо: 

 данъчно стимулиране при изпол 
зването на енергоикономисващи техно 
логии и възобновяеми енергийни източ 
ници (ефективното потребление на енер 
гията е един от източниците на по-висок 
и устойчив икономически растеж); 

 преразглеждане на нормите за 
допустими емисии и на стандартите за 
качество на околната среда и привеж 
дането им в съответствие с европей 
ските нива; 

 освобождаване от данък добавена 
стойност и митнически сборове на вноса 
на машини и оборудване за енергетиката 
със специално предназначение; 

 възприемане на най-добрите прак 
тики в разглеждания контекст в ЕС; 

 признаване на големите предпри 
ятия-екозамърсители като разход (за 
целите на данъчното облагане) на сред 
ствата, инвестирани  в програми за пости 
гане на съответствие с нормативните 
изисквания по опазване на околната 
среда. 
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1. Introduction 
The process of globalization, the 

accession to the European Union and the 
expected future membership in the 
European monetary union has intensified 
trade, financial relations and specialization 
of the new member states. Estimating the 
effects of specialization, financial integration 
and trade of the new member countries on 
business cycle similarity is important 
because of their eventual accession to the 
European monetary union. For a common 
monetary policy to be effective the new 
member states must have similar business 
cycles. 

Specialization (measured as the sum 
of differences of countries’ relative shares in 
gross value added over separate industries) 
is expected to decrease business cycle 
similarity because each industry has speci 
fic cyclical properties and responses to 
monetary policies. High specialization (or 
great differences in the structure of gross 
value added among member states in a 
monetary union) might generate asym- 
metric economic disorders. 

The effects of trade on business cycle 
similarity have been extensively explored in 
literature.  Economic theory and empirical 
investigation agree that trade integration 
amplifies business cycle similarity. 
Increased trade openness is likely to amplify 
business cycle similarity and decrease the 
necessity of national stabilization policies. 

However, the relationship between 
financial integration and business cycle 
synchronization has been less explored and 
has become a matter of disagreement 
between theory and empirical investiga 
tions. A monetary union amplifies financial 
integration of participating countries (see 
De Grauwe, P. and Mongelli, F., 2005). If 
financial integration causes higher synch 
ronization, this ought to help the new 
member states meet the optimum currency 
area criteria. If financial integration brings 
about lower synchronization, this might 
decrease common monetary policy’s effect 
tiveness. The influence of financial integ 
ration of the new member states on the 
business cycle similarity among them and 
with the Euro area has not been fully 
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explored in economic literature. The present 
investigation uses panel data and measures 
the effects of financial integration, trade and 
specialization on business cycle synchro 
nization between new member countries 
outside the Euro area and the Euro area, on 
one hand, and among the new member 
states the Euro area, on the other hand. 
Fixed time and country-pair effects are 
included to account for global business 
cycle trends, culture, geography, politics 
and information. No evidence is found to 
suggest that financial integration affects 
business cycle similarity between new 
member states and Euro area and among 
new member states. 

 
2. Financial integration, trade, 

specialization and business cycle 
similarity 

Industrial specialization (measured as 
the sum of differences of countries’ relative 
shares in gross value added over separate 
industries) is expected to decrease busi 
ness cycle similarity because each industry 
has specific cyclical properties and respon 
ses to monetary policies. High speciali 
zation (or great differences in the structure 
of gross value added among member states 
in a monetary union) might generate asym 
metric economic disorders. 

The effects of trade integration on 
business cycle similarity have been 
extensively explored in literature (see 
European Commission, 1990; Fidrmuc, J., 
2004; Frankel, J. and Rose, A., 1998; 
Krugman, P., 1993). The small open 
economies of the new member states are 
highly integrated with each other and with 
the Euro area in terms of trade. A lot of 
investigations have been made in how 
synchronized the new member states are 
with each other and with the Euro area as a 
result of increased trade. Trade integration 
varies by states (Kocenda, E., 2001; De 
Haan, J., Inklaar, R. and Jong-a-Pin, R., 
2008; Fidrmuc, J. and I. Korhonen, 2003; 
Korhonen, I., 2003). The level of 
synchronization caused by trade depends 
on the type of the shock which hits 
economy. Trade may increase business 

cycle similarity because of spill-over effects 
and policy coordination, but could also 
decrease it because of specialization 
(Babetskii, I., 2005; Horvath, J. and Ratfai, 
A., 2004; Babetskii, I., Boone, L., and 
Maurel, M., 2004). 

The process of globalization and the 
expected future membership in the 
European monetary union has intensified 
the financial integration of the new member 
states. The influence of financial integration 
of the new member states on their business 
similarity with the Euro area has not been 
fully investigated in economic literature. 
Real business cycle models predict that 
increased financial integration will lead to 
higher synchronization in consumption and 
lower synchronization in investment and 
output (Backus, D., Keho, P. and F. 
Kydland, 1992). Financial integration can 
cause industrial specialization and thus 
decrease synchronization. 

Financial integration may contribute 
to business cycle convergence by demand-
side effects. If consumers possess assets in 
foreign stock markets (indication of financial 
integration) then a decline in these markets 
lowers domestic wealth and demand. When 
there is a crisis abroad foreign banks’ 
bonds decrease in value thus causing a fall 
in the domestic market too. Banks transfer 
these losses onto their clients by higher 
interest rates thus hampering economic 
growth and increasing business cycle 
similarity. 

Empirical results refute the forecasts 
of real business cycle models. Empirical 
investigations find evidence of higher 
correlation in output than in consumption 
(Imbs, J., 2004). 

The contradiction between empirical 
results and theory expectations could be 
due to the type of financial integration. 
Financial market integration may be divided 
into stock market integration and debt 
market integration (Davis, S., 2009). Stock 
market integration can cause negative 
output correlation because capital flows 
maximize marginal rate of return as 
predicted by real business cycle models. 
Debt market integration may raise 
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synchronization because of the demand-
side effects already described. 

Estimating the effects of financial 
integration of the new member countries is 
important because of their eventual 
accession to the European monetary union. 
For a common monetary policy to be 
effective the new member states must have 
similar business cycles. A monetary union 
amplifies financial integration of partici 
pating countries (De Grauwe, P. and 
Mongelli, F., 2005). If financial integration 
causes higher synchronization, this ought to 
help the new member states meet the 
optimum currency area criteria. If financial 
integration brings about lower synchro 
nization, this might decrease common 
monetary policy’s effectiveness. Economic 
theory and empirical investigations disagree 
on the impact of financial integration on 
business cycle convergence. 

In literature there are two assum 
ptions about the level of financial integration 
of the new member states. The first 
assumption is that financial markets of the 
new member states are less integrated than 
these in the Euro area but the integration 
process has sped up after their accession 
to the European Union (Baltzer, M., 
Cappiello, L., De Santis, R. and Manganelli, 
S., 2008). The second assumption is that 
the new member countries have reached a 
level of financial integration comparable to 
the level of the Euro area (BIS Quarterly 
Review, September 2007). The first 
assumption is supported by the fast 
development of financial sector in the new 
member states and the massive presence 
of other member states’ banks in this 
sector. Arguments in favor of the second 
assumption are the goal to join the Euro 
area and the common institutional and 
regulatory framework provided by the 
European Union (European Bank for 
Reconstruction and Developments, 2006). 

In a monetary union the integration of 
financial markets is crucial to the effective 
transmission of the common monetary 
policy. The higher the financial integration 
is, the more effective the common monetary 
policy is. Joining the Euro area without a 

sufficient level of financial integration could 
intensify idiosyncratic shocks and lower the 
effectiveness of the common monetary 
policy (ECB, 2007). 

The relationship between financial 
structures and monetary policy transmission 
has been extensively discussed in 
literature. The differences in financial and 
bank markets of European monetary 
union’s members can cause asymmetric 
effect of common monetary policy. These 
differrences are legal and economic. 
National legislations change slowly, there- 
fore legal differences are constant in the 
short run (Cecchetti, S., 2001). Economic 
factors vary more rapidly. The responses to 
monetary shocks in the new member states 
and the Euro area are quite different 
(Jarociñski, M., 2004). Short-term output 
and price responses are stronger in the 
Euro area, while midterm responses are 
comparable in size. Interest rate shocks are 
bigger and more resistant in the new 
member states whereas exchange rate 
responses are identical. Financial markets 
in the new member states have a slow 
response to strong and/or prolonged fluctu 
ations in interest rates and exchange rates. 
This delayed reaction might be due to 
insufficient depth of financial markets, which 
in the short run impedes the effective 
transmission of monetary policy changes to 
financial markets. 

Banks play a specific role in monetary 
policy transmission in the new member 
states. Banks relate their lending rates to 
Euro area short-term interest rate but 
respond more weakly to changes in 
domestic monetary indicators (Schmitz, B., 
2004). A possible explanation of this fact is 
the domination of foreign-owned banks in 
the new member states. Since this 
domination tends to grow stronger, an 
increased influence of Euro area monetary 
policy on new member states financial 
sector could be expected. 

Financial depth and the level of 
financial intermediation in the new member 
states are low compared to European Union 
average (Anzuini, A. and Aviram L., 2004). 
This could explain the longer lag of 
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monetary transmission in the new member 
states in comparison with the Euro area. 

Most integration investigations have 
focused on developed countries (Jorion, P. 
and Schwartz, E., 1986). Emerging markets 
and new member states have received less 
attention by researchers (Bekaert, G. and 
Harvey, C., 1995). 

The integration of equity markets 
among the new member states and with the 
Euro area has increased in the European 
Union accession process (ECB Working 
Paper Series No 683, 2006). 

Financial integration is related to 
certain costs and benefits (Agenor, P., 
2003). Benefits are considered to exceed 
costs if control mechanisms for financial 
stability are implemented. Joining the Euro 
area without sufficient financial integration 
could cause problems with transmission of 
common monetary policy and common 
shocks. 

The impact of financial integration on 
business cycle similarity has not been 
thoroughly explored. There are no explicit 
replies to the question: ‘What is the effect of 
financial integration of new member states 
on the business cycle similarity with Euro 
area and among new member states?’ The 
present investigation attempts to find 
answers to this question. 

The composition of output (the 
structure of gross value added by sectors of 

economy) is important for assessing the 
degree of structural convergence. If this 
structure differs substantially by countries, 
sector disorders may grow into asymmetric 
country shocks. Kenen (1969) and Dedola 
and Lippi (2000) show that differences in 
the composition of output may create idio 
syncratic national business cycle because 
sectors vary in cyclical properties and even 
in responses to monetary measures. 

Structures of gross value added and 
employment are in a close relationship with 
the phase of economic development. The 
higher level of development is characterized 
by a bigger share of services and smaller 
share of agriculture in gross value added 
and employment, while the relationship 
between industry share and per capita 
output is U-shaped (Chenery and Taylor, 
1968). 

Table 1 displays the shares of four 
sectors (agriculture, industry, construction 
and services) in gross value added of the 
new member states and the Euro area for 
1997 and 2007. In all sectors the differ 
rences between the Euro area and the new 
member countries have shrunk for ten 
years. By a process of structural conver 
gence the new member states have short 
ened the distance in economic development 
vis-à-vis the Euro area. 

 
Table 1. Gross value added at basic prices (percentage of total) 

 Agriculture Industry Construction Services 
 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 
Euro area  2,8 1,9 22,7 20,4 5,7 6,5 68,7 71,1 
New member states 8,1 3,9 25,8 23,0 6,0 7,4 60,1 65,7 
Difference - 5,3 - 2,0 -3,1 -2,6 -0,3 -0,9 8,7 5,4 
Source: Europe in figures. Eurostat yearbook 2009 

 
Like Krugman (1993), we have calcu 

lated two indices of output dissimilarity to 
estimate the difference in the structure of 
gross value added between five new 
member states as a group (Czech Republic, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Poland) and the 
Euro area. The first index (Index of overall 
specialization – IOS) is the sum of the 
absolute differences in the shares in gross 

value added of six activities (agriculture and 
fishing; industry (except construction); 
manufacturing; construction; trade, tran 
sport and tourism; financial intermediation 
and real estate; public administration, 
community services and activities of 
households) between the five new member 
countries and the Euro area: 
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(1) IOSt = ∑ |GVAnms, t,m – GVAea,t,m│ 
 
GVAnms, t,m stands for the share of the 

five new member states as a group in 
industry m at moment t. GVAea,t,m stands for 
the share of Euro area in industry m at 
moment t. 

The second index (Index of 
specialization in services - ISS) is similar to 
IOS but is calculated on basis of the three 
service-providing activities (trade, transport 
and tourism; financial intermediation and 
real estate; public administration, commu 
nity services and activities of households): 

 
(2) ISSt = ∑ |GVAnms, t,n – GVAea, t,n│ 
 

GVAnms, t,n stands for the share of the 
five new member states as a group in a 
service-providing industry n at moment t. 
GVAea,t,n stands for the share of Euro area 
in a service-providing industry n at moment 
t. 

The higher the values of indices are the 
higher the level of output dissimilarity 
between the five new member states and 
the Euro area is. 

Table 2 provides the values IOS and ISS 
on quarterly basis from 2003 to 2010. The 
value of overall output dissimilarity between 
the five new member states and the Euro 
area from 2003 to 2010 tends to increase 
slowly but steadily whereas structural 
dissimilarities in service providing activities 
remain relatively unchanged. 

 
Table 2. ISO and ISS from 2003 to 2010 

Quarter IOS ISS 
2003Q1 24,7 19,5 
2003Q2 25,6 19,7 
2003Q3 27,0 20,2 
2003Q4 27,0 20,1 
2004Q1 28,5 20,1 
2004Q2 29,0 20,2 
2004Q3 29,7 20,4 
2004Q4 30,0 20,6 
2005Q1 29,0 20,5 
2005Q2 28,6 20,4 
2005Q3 28,5 20,2 
2005Q4 29,1 20,7 
2006Q1 28,9 20,6 
2006Q2 28,9 20,6 
2006Q3 28,0 19,8 
2006Q4 27,5 19,8 
2007Q1 28,1 19,9 
2007Q2 28,0 19,7 
2007Q3 26,6 18,9 
2007Q4 25,8 18,6 
2008Q1 26,2 18,1 
2008Q2 26,1 18,1 
2008Q3 24,4 17,4 
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2008Q4 24,8 17,5 
2009Q1 27,8 18,0 
2009Q2 28,4 18,6 
2009Q3 28,2 18,5 
2009Q4 28,7 19,2 
2010Q1 29,3 19,9 
2010Q2 31,7 20,5 
2010Q3 32,9 20,8 
2010Q4 32,4 20,7 
Source: Eurostat 

 
Trade openness is essential for 

estimating the degree of international integ 
ration of a national economy and for cho 
osing an exchange rate regime or a mone 
tary union membership. Trade openness is 
calculated by dividing the average of 
exports and imports by GDP. The higher 
the trade openness, the bigger the influence 
of international prices of tradables on dome 
stic prices and cost of living and the less 
useful the autonomous exchange rate poli 
cy as a shock-absorbing tool is. Increased 
trade openness is likely to amplify business 
cycle similarity and decrease the necessity 

of national stabilization policies, as argued 
by Frankel and Rose (1998 and 2000) and 
Rose (2000). 

The new member states are open 
economies and meet the trade openness 
criterion for monetary union membership. 
The trade openness of the new member 
states in goods and in services is much 
above EU-average. The new member 
states have higher trade openness in goods 
and lower trade openness in services than 
the Euro area. 

 

 
Table 3. Trade openness in goods (average of exports and imports as a percentage of GDP) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
EU-
27 

: : : : : : 9,0 9,8 10,7 10,8 11,3 9,7 

NM
S 

42,5 39,6 46,7 46,0 44,4 45,1 46,6 49,3 52,8 52,2 51,3 42,7 

EA 30,3 32,9 37,8 36,1 37,2 36,9 38,2 38,2 40,1 40,4 40,1 33,0 
Source: Eurostat 
 

Table 4. Trade openness in services (average of exports and imports as a percentage of 
GDP) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
EU-
27 

: : : : : : 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 3,8 

NMS 13,1 12,7 13,5 13,4 12,8 12,5 12,7 13,3 14,0 14,2 14,8 14,1 
EA 8,9 11,4 12,4 12,8 16,7 16,1 16,7 17,6 18,7 19,8 20,3 19,4 
Source: Eurostat 

 
Table 5. Percentage of exports for EU-27 in the total exports of NMS and EA 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
NMS 74,3 73,2 74,1 73,3 73,4 73,6 73,0 71,2 71,7 69,9 70,6 
EA 71,7 69,4 70,3 69,7 70,3 70,2 70,2 69,9 69,7 68,6 67,6 
Source: Eurostat 
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Table 6. Percentage of imports from EU-27 in the total imports of NMS and EA 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
NMS 69,2 66,2 67,0 67,7 67,3 71,9 72,1 71,2 72,3 70,2 71,0 
EA 70,1 67,8 68,8 69,2 69,1 70,2 68,8 67,6 67,9 66,4 67,6 
Source: Eurostat 

 
The new member states are highly 

integrated in the European Union in terms 
of trade – above 70 percent of their foreign 
trade (for both exports and imports) is within 
EU. These shares are comparable in size 
with the respective shares of the Euro area. 

The Czech Republic, Hungary, Poland 
and Romania are among the Euro area 
twenty main trading partners for both 
exports and imports. The total percentage 
of the four states in the EA imports grew 
from 7 in 1999 to 12 in 2009, whereas the 
total percentage of the four states in the EA 
exports rose from 8.3 in 1999 to 12.6 in 
2009. These numbers show increased trade 
activity between the NMS and the EA. 

The impact of trade integration on 
business cycle synchronization has been 
broadly discussed in literature (European 
Commission, 1990; Fidrmuc, J., 2004; 
Frankel, J. and Rose, A. 1998; Krugman, 
P., 1993). The small open economies of the 
new member states are highly integrated 
with each other and with the Euro area in 
terms of trade. A lot of investigations have 
been made in how synchronized the new 
member states are with each other and with 
the Euro area as a result of increased trade. 
Synchronization caused by trade varies by 
countries (as shown by Kocenda, E., 2001; 
De Haan, J., Inklaar, R. and Jong-a-Pin, R., 
2008; Fidrmuc, J. and Korhonen, I., 2003; 
Korhonen, I., 2003) and depends on the 
type of shock which hits the economy (as 
discussed by Babetskii, I., 2005; Horvath, J. 
and Ratfai, A., 2004; Babetskii, I., Boone, 
L., and Maurel, M., 2004). Fidrmuc, J. and 
Korhonen, I. (2004) summarize lots of 
publications on the business cycle similarity 
between the new member states and the 
Euro area. Their findings are that the 
Central European countries are better 
correlated with the Euro area than Balkan 
and the Baltic states (except for Estonia). 

 
3. Data, methodology and results 
The first model specification we employ 

in our research has been used by different 
investigators (Sala-i-Martin,1997; Angeloni, 
I., Flad, M and Mongelli, F. P., 2005): 

 
(3) BSCt = b0 + b1*Yt-1 + b2*IOSt + 

b3*ISSt + b4*TOt + b5*It 
(4) BSCt = ln(RPCGDPt) - ln(RPCGDPt-

1) 
(5) Yt-1 = ln(RPCGDPt-1) 
(6) TOt = (MIG + MIS)/2 
(7) MIG = (EXG + IMG)/GDP*2 
(8) MIS = (EXS + IMS)/GDP*2 
(9) It = GCF/GDP 
 
BSCt is a measure of business cycle 

convergence between the new member 
states and the Euro area. Y denotes the 
logged real per capita GDP. RPCGDP 
stands for real per capita GDP. TOt is the 
trade openness and It is the ratio of gross 
capital formation to GDP. MIG stands for 
market integration of goods, EXG – for 
exports of goods and IMG – for imports of 
goods. MIS marks the market integration of 
services, EXS – exports of services and 
IMS – imports of services. GVAnms, t,m 
stands for the share of new member states 
as a group in industry m at moment t. 
GVAea,t,m stands for the share of Euro area 
in industry m at moment t. 

The new member states included in the 
research are the Czech Republic, Hungary, 
Latvia, Lithuania and Poland. The period 
covered is from 2003 quarter 1 to 2010 
quarter 4. Quarterly seasonally adjusted 
data are used in the investigation. 

In fact the left hand side of equation (3) - 
BSCt, represents the growth of per capita 
output which is explained by a number of 
selected variables, often used in the 
literature.  
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Table 7. Panel estimation results 

Variable Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 
Constant  0.043 

(0.153) 
0.030 

(0.591) 
-0.039 

(0.559) 
-0.222*** 

(0.001) 
-0.234*** 

(0.000) 
-0.231*** 

(0.001) 
-0.206*** 

(0.001) 
Yt-1 -0.005 

(0.204) 
-0.004 

(0.242) 
-0.004 

(0.256) 
-0.003 

(0.321) 
-0.003 

(0.350) 
-0.003 

(0.411) 
-0.002 

(0.608) 
IOSt   0.002* 

(0.075) 
 -0.004*** 

(0.005) 
-0.005** 
(0.023) 

-0.003** 
(0.050) 

ISSt    0.011*** 
(0.000) 

0.017*** 
(0.000) 

0.018*** 
(0.000) 

0.016*** 
(0.000) 

TOt  0.000 
(0.785) 

0.000 
(0.729) 

0.001 
(0.281) 

0.002 
(0.154) 

0.002 
(0.230) 

 

It      0.000 
(0.864) 

0.001 
(0.440) 

Adjusted R2 0.010 -0.005 0.032 0.321 0.401 0.390 0.385 
Source: Eurostat 
Note: P-values in parentheses  
*** - significant at 1%; ** - significant at 5%; * - significant at 10% 

 
In Table 7, Model 1 shows the basic 

regression results. There is no statistical 
evidence that economic growth rates of the 
new member states are influenced by the 
starting level of per capita income for each 
period. 

Model 2 adds to Model 1 the trade 
openness as an important explanatory 
variable suggested by theory. Though, in 
Model 2 trade openness is insignificant. 

Models 3-5 investigate the impact of 
dissimilarities in gross value added 
structures via two indices – IOS and ISS. 
Each index is significant individually and 
keeps its significance in the presence of the 
other. It should be emphasized that when 
ISS is added, the adjusted R2 rises 

dramatically and the explanatory power of 
the model increases. 

Model 6 introduces the investment rate 
in accordance with economic theory 
suggestions. In Model 6 the investment rate 
is insignificant and remains insignificant 
even in Model 7 when trade openness is 
excluded. 

To estimate the effects of financial 
integration of the new member states on 
their business cycle similarity with the Euro 

area we use another specification similar to 
the one used by Kalemli-Ozcan et al (2010): 

 
(10) SYNCHij,t  = c0 + c1*FINTij,t + 

c2*TRADEij,t + c3*SPECij,t + FTE+ FCPE 
(11) SYNCHij,t  = - │ln (Xi,t / Xi,t-1) - ln (Xj,t 

/ Xj,t-1) │ 
(12) FINTij,t = ln(DE j,t / DFC j,t ) 
(13) FINTij,t = ln(LE j,t / LFC j,t) 
(14) TRADEij,t = ln ((EX ij,t + IM ij,t) / (GDPit 

+ GDPjt )) 
(15) SPECij,t = ln│∑ GVAi,t,m – GVAj,t,m│ 
 
SYNCHij,t  measures business cycle 

similarity. X stands for quarterly seasonally 
adjusted gross domestic product, 
consumption or gross fixed capital 
formation. 

FINTij,t is a measure of financial 
integration. DE stands for households’ 
deposits in Euro, DFC - for households’ 
deposits in foreign currency, LE – for 
households’ loans in Euro and LFC – for 
households’ loans in foreign currency. The i 
subscript stands for the Euro area as a 
whole, the subscript j – for each new 
member states outside the Euro area 
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individually, not as a group. The subscript t 
stands for time. 

When the business cycle convergence 
among new member states is estimated, 
the subscripts i and j stand for different new 
member states. Then financial integration is 
measured by the averaging the shares of 
Euro-denominated deposits (loans) of 
households for countries i and j.  

TRADEij,t  is an index of trade. EX stands 
for exports, IM – for imports.  

SPECij,t  is an index of industrial 
specialization. GVAi,t,m stands for 
percentage share in gross value added of 
country i in industry m. 

FTE represent fixed time effects 
reflecting the impact of global business cyc 
le trends on the business cycle conve 
rgence between the new member states 
and the Euro area. 

FCPE are fixed country-pair effects 
accounting for factors such as culture, 
geography, politics and information. 

Because of data availability issues the 
new member states included in the rese 
arch are Bulgaria, Hungary, Latvia, 
Lithuania and Poland. The period covered 
is from 2004 quarter 1 to 2010 quarter 4. 

Empirical investigations have employed 
different measures of financial integration 

such as capital flows, capital flow restri 
ctions, and asset and liability holdings 
(Imbs, J., 2004; Kalemli-Ozcan, S., 
Papaioannou, E. and Peydró, J.L., 2010; 
Davis, S., 2009). However due to data 
availability problems these proxies cannot 
be used to measure the financial integration 
of the new member states with the Euro 
area. Therefore in this investigation another 
measure of financial integration has been 
used – the ratio of households’ Euro-
denominated deposits (loans) to all 
households’ deposits (loans) denominated 
in foreign currency. Using this measure as 
an indicator of financial integration makes 
sense because if new member states 
households can choose between domestic 
banks and other European Union banks 
then they may be more likely to borrow and 
deposit in Euro. The extent to which new 
member states households use the Euro 
compared to other currencies can be 
viewed as a measure of financial integ 
ration. 

Table 8 presents the output from estima 
ting equation (10) by using the share of 
euro-denominated loans as a proxy for 
financial integration 

 

 
 

Table 8. Regression results from estimating equation (10) with the share of euro-
denominated loans as an indicator of financial integration 

Variables SYNCH Y SYNCH C SYNCH I 
Constant -0.363* 

(0.026) 
-0.150 

(0.439) 
-0.338 

(0.275) 
FINT-Loans 0.005 

(0.675) 
0.002 

(0.883) 
-0.004 

(0.846) 
SPEC 0.001* 

(0.033) 
0.000 

(0.509) 
0.001 

(0.217) 
TRADE 0.003 

(0.378) 
0.000 

(0.919) 
0.016* 

(0.035) 
Observations  140 140 140 
R-squared 0.218 0.196 0.210 
Source: Eurostat 
Note: P-values in parentheses  
*** - significant at 1%; ** - significant at 5%; * - significant at 10% 

 
The two significant coefficients in Table 

8 imply that (1) higher industrial 



 18

specialization increases gross domestic 
product synchronization and (2) enhanced 
trade raises investment synchronization. 

Seemingly the negative empirical corre 
lation between industrial specialization and 
gross domestic product synchronization 
contradicts theoretical expectations. Howe 
ver, it should be considered that differences 
in economic development and structures in 
Euro area and new member states are still 

considerable. As these differences are 
gradually overcome, the ambiguity of the 
results could be due to process of real 
convergence and the catch-up development 
of new member states.  

Table 9 presents the output from esti- 
mating equation (10) by using the share of 
euro-denominated loans as a proxy for 
financial integration. 

 
Table 9. Regression results from estimating equation (10) with the share of euro-

denominated deposits as an indicator of financial integration 
Variables SYNCH Y SYNCH C SYNCH I 

Constant -0.287 
(0.154) 

-0.059 
(0.807) 

-0.542 
(0.218) 

FINT-Deposits 0.013 
(0.596) 

0.017 
(0.554) 

-0.038 
(0.408) 

SPEC 0.001 
(0.205) 

5.660E-5 
(0.910) 

0.001 
(0.124)* 

TRADE 0.002 
(0.366) 

0.000 
(0.841) 

0.018* 
(0.000) 

Observations  140 140 140 
R-squared 0.219 0.198 0.214 
Source: Eurostat 
Note: P-values in parentheses  
*** - significant at 1%; ** - significant at 5%; * - significant at 10% 

 
The only significant coefficient in Table 9 

suggests that more intensive trade contri 
butes to increasing investment synchro 
nization. 

No significant evidence was found to 
suggest that financial integration affects 
business cycle similarity between the Euro 
area and the new member states.  

Table 10 shows the results from 
estimating equation (1) by using the 
averaged shares of euro-denominated 
loans of households as a proxy for financial 
integration. 

 

 
Table 10. Regression results from estimating equation (10) with the averaged share of 

euro-denominated loans as an indicator of financial integration 
Variables SYNCH Y SYNCH C SYNCH I 

Constant -0.032 
(0.022)* 

-0.060 
(0.000)* 

-0.056 
(0.041)* 

FINT-Loans -0.004 
(0.269) 

6.483 
(0.988) 

-0.004 
(0.569) 

SPEC -0.001 
(0.631) 

-0.002 
(0.422) 

0.002 
(0.741) 

TRADE -0.002 
(0.289) 

-0.003 
(0.165) 

0.003 
(0.422) 

Observations  270 270 270 
R-squared 0.125 0.309 0.170 
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P-values in parentheses *P<0.1 
 
 
No conclusions can be made from Table 

10 because no coefficients are statistically 
significant. 

Table 11 shows the results from 
estimating equation (10) by using the 

averaged shares of euro-denominated 
deposits of households as a proxy for 
financial integration. 

 
 

 
Table 11. Regression results from estimating equation (10) with the averaged share of 

euro-denominated deposits as an indicator of financial integration 
Variables SYNCH Y SYNCH C SYNCH I 

Constant -0.041* 
(0.001) 

-0.038* 
(0.003) 

0.169* 
0.000 

FINT-Deposits -0.003 
(0.788) 

-0.007 
(0.618) 

0.010 
(0.703) 

SPEC 0.001 
(0.620) 

-0.002 
(0.151) 

0.004 
(0.181) 

TRADE -0.003* 
(0.055) 

-0.003* 
(0.098) 

0.002 
(0.531) 

Observations  270 270 270 
R-squared 0.122 0.309 0.169 
Source: Eurostat 
Note: P-values in parentheses  
*** - significant at 1%; ** - significant at 5%; * - significant at 10% 

 
Results in Table 11 imply that increased 

trade among new member states lowers the 
synchronization of gross domestic product 
and consumption among new member 
states.  A possible explanation is that enhan 
ced trade activity among new member 
states leads to higher specialization and 
hence to less business cycle similarity. 

 
4. Conclusion 
Our results show that business cycle 

synchronization between the NMS and the 
EA is in negative correlation with the overall 
distance in output composition between the 
five NMS and the EA. Since in the process 
of structural convergence the overall 
distance is expected to decrease this 
should lead to higher business cycle 
similarity between the five NMS and the EA. 
This inference is in agreement with 
economic theory. Results also confirm 
theoretical expectation of a positive relati 
onship between trade openness and busi 
ness cycle convergence. 

What is not is accordance with theory is 
the established empirical positive correla 
tion between dissimilarities in service provi 
ding-sectors and the business cycle 
convergence. The difference between theo 
retical predictions and empirical results 
might be due to two reasons: 

1) Changes in relative prices of 
services; 

2) If specialization occurs mainly 
within indus tries as in the case with 
service-providing industries it does not 
necessarily lead to lower business cycle 
synchro nization (as shown by Calde ron 
C., Chong A. and Stein, E., 2002). 

No significant evidence was found that 
financial integration affects business cycle 
similarity between the Euro area and the 
new member states. Results imply that 
more intensive trade contributes to increa 
sing investment synchronization between 
new member states and Euro area. It can 
also be inferred that higher industrial specia 
lization increases gross domestic product 
synchronization and that enhanced trade 
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raises investment synchronization between 
new member states and Euro area. The 
negative empirical correlation between 
industrial specialization and gross domestic 
product synchronization could be explained 
by the process of gradually overcoming the 
differences in economic development and 
gross value added structures in Euro area 
and new member states.  

Evidence was found that more intensive 
trade lowers synchronization of gross 

domestic product and consumption among 
new member states. This ambiguity might 
be caused by the great differences in new 
member states’ export structures. On one 
hand, Hungary and Poland export mainly 
products of higher value added such as 
machinery and equipment. On the other 
hand, Bulgaria, Latvia and Lithuania export 
predominantly products of low value added 
such as agricultural and light-industry 
goods. 
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Abstract: The macroeconomical and the institutional conditions have been analyzed, the formation 

of which is necessary about reaching sustainable economic dynamics. The described alternative types 
of macroeconomical dynamics, which can limit or, on the contrary, stimulate the science – technical 
progress. The offered criteria for an investment policy, the conducting of which is necessary for 
creating conditions for a transition of favourable type of mycroeconomic dynamics. The concept 
“Informational solvence of the market” has been introduced. It has been shown that the formation of 
institutional structures, providing it an informational solvency, appears to be one of the conditions for a 
transition to a favourable mycrodynamics. 
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В кажущиеся сейчас далекими време 
на в СССР проводилась достаточно 
активная научно-техническая политика, 
которая была отнюдь не безуспешной. 
Страна была лидером в освоении 
космоса, производила более чем конку-
рентоспособное вооружение. Многие 
научные заделы, созданные тогда, не 
потеряли актуальности и сегодня. Но, как 
известно, значительная часть отраслей 
экономики оставалась не достаточно 
конкурентоспособной. В стране нарас-
тали многочисленные макро- и микроэко 
номические дисбалансы. Разрыв в 
уровне и качестве производимой в СССР 
и западных странах продукции постоянно 
возрастал. Те же проблемы были харак-
терны и для стран Восточной Европы.  

В то время многим казалось, что 
основная причина такого несоответствия 
между научно-техническим потенциалом 
и повседневной экономической дейст-
вительностью заключается в отсутствии 

рыночных отношений. Однако,  результа-
ты политики «шоковой терапии», 
направленной на ускоренное форми 
рование рыночной экономики, оказались 
плачевными для многих стран бывшего 
СССР и Восточной Европы. В них 
фактически произошла деиндустриали 
зация. Беларусь в этом отношении явля-
ется одним из немногих исключений. В 
стране удалось в максимальной степени 
сохранить индустриальный потенциал-
благодаря сильному государству и соот-
ветствующей политике, исходящей из 
того, что формирование рыночной эконо 
мики и достижение финансовой стаби 
лизации – не самоцель.   

Но данная статья не посвящена 
описанию экономических успехов Бела-
руси. Цель ее в ином. Попробовать дать 
объек тивную оценку эффективности 
рыночной системы и определить напра-
вления госу дарственной политики, обе-
спечивающей устойчивый экономический 
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рост. И реше ние данных вопросов 
представляется не вполне очевидным. 
Вряд ли можно оспа ривать тот факт, что 
наиболее успешные страны имеют 
рыночную экономику. Но, правда и в 
другом. Как свидетельствует опыт 
многих стран, имеющих по всем 
признакам вполне рыночную экономику, 
включая современную Россию, многие 
другие страны СНГ, Восточной Европы и 
даже Латинской Америки, сами по себе 
рыночные отношения отнюдь не гаранти 
руют динамичного и сбалансированного 
экономического развития.  

Феномен периферийного капита 
лизма 

Несмотря на то, что в России сегодня 
много говориться о модернизации, есть 
основания предполагать, что модель ее 
развития подобна той, которую описал 
Р. Пребиш в своей знаменитой работе 
«Периферийный капитализм: есть ли 
ему альтернатива?» [1]. В условиях 
данной модели технологическое разви 
тие может приводить к отрицательным, а 
не положительным экономическим 
эффектам в масштабах национальной 
экономики. 

Экономики стран периферийного капи 
тализма (ПК), к которым Р.Пребиш 
относит, аргентинскую и других латино 
американских стран, являются вполне 
«рыночными», (в том смысле, что им 
свойственно преимущественно свобод-
ное ценообразование, господство част 
ной собственности, наличие довольно 
развитых финансовых рынков и т. д.), но 
характеризуются постоянным «недоин-
вестированием» (в терминологии Преби 
ша), структурной склонностью к инфля 
ции и «перепроизводству рабочей силы». 
Динамика такого капитализма во многом 
очень близка к описанной К. Марксом в 
«Капитале», и Пребиш подчеркивает, что 
метод Маркса соответствует перифе 
рийному капитализму [1, с. 11]. Ему 
свойственна постоянная тенденция к 
росту социальной напряженности, а 
эффективность традиционных («монета 
ристских» или «кейнсианских») методов 
макроэкономического регулирования 

весьма ограничена. Более того, даже 
активизация технологической политики 
здесь может приводить к пара-
доксальным результатам. 

Так, анализируя результаты техноло 
гической модернизации аргентинской 
экономики, Пребиш отмечает, что внед 
рение новых технологий часто «ведет к 
вытеснению товаров низших категорий, 
которые обычно требуют меньше 
капитала, но которые зачастую 
поглощают больше рабочей силы», и, 
хотя «замещение одних технологий 
другими является характерной чертой 
развития», в условиях ПК происходит 
«преждевременная» их смена [1, с. 67-
68]. Это выражается в том, что проис-
ходит «выталкивания» рабочей силы на 
рынок труда растет безраб отица, 
относительный уровень зарплаты (и без 
того умеренный) еще более снижается, а 
выгоды достаются «привил егированным 
социальным группам», которые «ими-
тируют» тип потребления, сложившийся 
в странах «центрального капитализма». 
То есть технологический прогресс ведет 
к обнищанию рабочего класса (точно как 
у Маркса). 

Такой характер ПК Пребиш связывает 
преимущественно с факторами социаль 
но-политического характера, среди важ 
нейших из которых можно выделить два: 
распространенность «патриархальных» 
отношений в аргентинском обществе, и 
«неравные» отношения экономик пери-
ферийного и центрального капитализма, 
при которых последние фактически «экс-
плуатируют» первые, не «допускают» их 
к наиболее современным достижениям 
научно- технического прогресса. 

Однако опыт той же Японии 1960- 
1970 гг., экономика которой развивалась 
весьма динамично в условиях чуть ли не 
нулевых темпов безработицы, свидетель 
ствует о том, что «патриархальные 
обычаи» могут играть и позитивную роль. 
Вспомним «систему пожизненного най-
ма», при которой работодатель не толь 
ко гарантирует сохранение работы до 
конца жизни, но и берет на себя множес 
тво дополнительных обязательств по 
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социальному обеспечению работника. 
Кроме того, что такая система носит ярко 
выраженный «патриархально-патерна-
листский» характер, она в корне 
противоречит принципам «свободного 
рынка». Возможности предпринимателя 
изменять по своему усмотрению числен 
ность занятых крайне ограничиваются, а 
работник не может в любой момент уйти 
на другое предприятие. И тем не менее, 
она была весьма эффективна. Более 
того, государство активно «вмешива 
лось» в экономические процессы, то уста 
навливая, то отменяя для отдельных 
отраслей и промышленных групп сущест 
венные льготы и преференции. И эта 
политика также оправдала себя. 

Что касается «асимметричности» 
отношений «центрального» и «перифе 
рийного» капитализма, то она дейст 
вительно существует, но может играть 
как отрицательную, так и положительную 
роль для развития экономики более 
«слабого» партнера. И об этом свиде 
тельствует опыт той же Японии 1960-
1980-х гг.), или Юго-азиатских новых 
индустриальных стран 1980-1990-х гг., к 
которым относятся Южная Корея, 
Тайвань, Гон-Конг и др. Данным странам 
удалось обеспечить наращивание экспор 
та с высокой долей добавленной стоимо 
сти и это привело к существенной тран 
сформации макросистемных свойств их 
экономик. 

Эти по существу противоположенные 
долгосрочные тенденции в экономичес 
ком развитии (с одной стороны, страны 
ПК, с другой, Япония, Южная Корея и 
др.) связаны с тем, что существуют 
различные типы макроэкономической 
динамики (МД), которые обуславливают 
особенности отношений распределения 
в экономике, а также поведения субъе 
ктов экономики и ход экономических 
процессов и на микроуровне. 

Типы макроэкономической динамики 
В 2003 г. автор этих строк защищал 

докторскую диссертацию, в которой были 
описаны альтернативные типы макро 
экономической динамики. Для того, 
чтобы наглядно пояснить в чем их суть, 

приведем такой пример. Представьте 
себе два предприятия1, которые имеют 
равный чистый доход, в размере 100 
условных единиц (у.д.е.), но различное 
его распределение между заработной 
платой и прибылью: предприятие А – 70 
на 30 у.д.е., предприятие Б- 80 на 
20 у.д.е.. Допустим, что оба осущест 
вляют инвестиции в технологическую 
модернизацию производства в сумме 
40 у.д.е., первое- за счет прибыли (на 
30 у.д.е.) и банковского кредита (на 
10 у.д.е.) под ставку 10% годовых, 
второе за счет тех же источников на 
суммы, соответственно, 20 у.д.е. и 
20 у.д.е. и 5% годовых (то есть размер 
процентных платежей одинаков). 
Предприятие А работает на относитель 
но неэластичный рынок и 10- 
процентному росу производительности 
труда в результате осуществленной 
модернизации соответствует 5- процен 
тный прирост размера сбыта продукции, 
предприятие Б работает на эластичный 
рынок, поэтому для него эти соотно 
шения иные- 10% и 15%. В результате, 
если первое предприятие сокращает 
занятость примерно на 5%, второе 
приблизительно на столько же 
увеличивает. 

Данные примеры условны, однако они 
иллюстрируют различия макроэкономи 
ческих условий, которые характерны для 
двух альтернативных типов макроэконо-
мической динамики (МД) [2]. Пред 
приятие А действует в условиях небла-
гоприятного типа МД.  В этом случае 
норма накопления, необходимая для 
простого и (или) расширенного воспроиз-
водства индустриальной структуры, 
обеспечивается за счет относительно 
низкого уровня зарплаты и относительно 
высо кой нормы прибыли. В этих 
условиях средняя склонность к 
сбережению и фор мированию 
безналичных активов невы сока2. С 

                                                
1 Или две группы предприятий, для целей 

примера это не важно. 
2 Уровень сбережений находится в сильной 

положительной корреляции с уровнем заработной 
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другой стороны, спрос на кредит 
(вследствие высокой нормы прибыли) 
значителен1.  И на рынке заемных 
фондов складывается ситуация постоя- 
нной напряженности, уровень реальных 
процентных ставок составляет 10 - 15 и 
более процентов годовых2. Причем 
«дешевизна труда» приводит к тому, что 
характер технологических предпочтений 
производителей неблагоприятен3. Поэто 
му технологический уровень производс- 
тва относительно низок, и экспортеры 
работают в основном либо на сырьевых 
рынках, либо на рынках товаров с 
невысокой степенью обра ботки (эласти- 
чность спроса на которые невысока). 
Суммарная эластичность конечного спро 
са на внутреннем рынке также невелика 
вследствие того, что мас совый стандарт 
потребления относи тельно узок.  

Поэтому в экономике складывается 
следующая совокупность структурообра 
зующих прямых и обратных связей, 
которые обусловливают способность 
неблагоприятного типа МД к само-
воспроизводству. Прежде всего, это 
связь между неэластичным конечным 
рынком и рынком труда: инвестиции в 
технику приводят к тому, что увеличение 
выпуска отстает от роста производи-
тельности труда, рабочая сила «вытал-
кивается» на рынок труда; это приводит к 
тому, что работодатели получают 
преимущества и широкие возможности 

                                                                
платы. Последний, в условиях неблагоприятного 
типа МД, относительно невысок. 

1 Такая установка, кстати, позволяет 
разграничить критерии экономической эффек-
тивности на макро- и микроуровне. Относительно 
высокая норма прибыли может являться отра-
жением неблагоприятного типа МД («зани-
женности» уровня заработной платы). 

2 Такая ситуация типична для многих пост-
социалистических, а также латиноамериканских 
финансовых рынков. 

3 Чем дешевле труд, тем более низкие 
технологии применяются. Здесь правда возникает 
теоретический вопрос о соотношении уровня 
зарплаты и предельной доходности труда. Но мы, 
вслед за авторами «антимаржиналистской рево-
люции» Дж. Робинсон и П. Сраффой, считаем, что 
на макроуровне общий уровень оплаты труде не 
выводим из его предельной доходности.                                                             

для дальнейшего завышения прибыли и 
осуществления инвестиций. Кроме того, 
возможно воз никновение обратной 
связи между инвестиционными и 
конечными отрас лями: высокая норма 
прибыли обусловливает соответству-
ющий спрос на инвестиционные товары 
(средства производства); далее проис-
ходит увели чение капиталоемкости и 
снижение отно сительной цены труда, 
что обусловли- вает дальнейший рост 
нормы прибыли. Тем не менее, несмотря 
на воз можно высокую инвестиционную 
актив ность, технологический уровень 
большинства секторов относительно 
низок (технологические предпочтения 
небла- гоприятны), и может действитель 
но прои сходить «преждевременная» (по 
выражению Р. Пребиша) смена техно 
логии в отдель- ных отраслях. В целом 
же рост капитало- емкости производства 
соп ровождается снижением отно-
сительной цены труда, и общий уровень 
благо состояния основ- ной части 
населения если не снижается, то растет 
заме дленным темпом. Сдержи вающим 
фактором развития этих тенденций 
является деятельность профсоюзов, 
«левых» политических партий. Однако 
она, как правило, не в состоянии изме- 
нить тип макродинамики, т. к. для этого 
необходима соответствующая макроди- 
намическая политика, и часто периоды 
возвышения «левых» сил завершаются 
приходом к власти «правых». В целом 
такой тип макродинамики обуславливает 
перманентную склонность соответству-
ющей социально-экономической систе 
ме к дестабилизации и (или) стагнации. 

Совсем иная ситуация складывается 
в условиях благоприятного типа макро 
экономической динамики. Этот тип 
характеризуется: благоприятной конъю 
нктурой рынка труда (относительно 
высоким уровнем зарплаты при данном 
уровне техники, т.к. квалифицированная 
рабочая сила находится в относитель 
ном дефиците); высоким предложением 
сбережений; широким и эластичным 
потребительским, а также экспортным 
рынком; высоким спросом на высоко 
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производительную, относительно доро-
гую технику. 

Для благоприятного типа МД харак-
терен относительно высокий уровень 
заработной платы в связи с тем, что 
власть работодателей, их возможности 
диктовать условия ограничены, а в 
экономике существуют достаточно широ 
кие потенциальные возможности для 
перетока рабочей силы в альтернативные 
сектора (прежде всего, в малый бизнес, 
альтернативные отрасли промышлен 
ности, а также в сферу услуг). В этих 
условиях необходимая для нормального 
функционирования и развития индуст-
риальной структуры норма накопления 
обеспечивается за счет высокой склон-
ности населения к сбережению (который, 
при прочих равных условиях, пропор-
ционален размеру зарплаты) и развитой 
финансовой сферой. Технический прог 
ресс в этом случае, как правило, приво 
дит к увеличению, а не к снижению 
спроса на труд, так как прирост объема 
реализации продукции имеет тенденцию 
к опережению роста производительности 
труда. Уровень безработицы относитель 
но невысок, и она не носит «застойного 
характера». Совокупное денежное пред 
ложение масштабно за счет высокой 
склонности к сбережению и значительной 
доли безналичной составляющей в 
структуре денежных запасов нефина-
нсового сектора. Норма процента в связи 
с этим, находится на умеренном уровне 
и, как правило, не превышает 1-3% 
годовых в реальном выражении, и 4 - 7% 
в номинальном.  Конечный рынок элас 
тичен, а технологические предпочтения 
производителей благоприятны. 

Важно то, что благоприятный тип МД 
является также как и неблагоприятный, в 
определенном смысле является самово 
спроизводящимся  за счет действия в 
макросистеме двух положительных об 
ратных связей. Во-первых, между 
широким и эластичным потребительским 
спросом и высоким уровнем зарплаты 
(что стимулирует внедрение достижений 
НТП): повышение эффективности произ-
водства ведет к росту доходов произ-

водителей (т.к. спрос эластичен, 
снижение цен с лихвой компенсируется 
увеличением реализации) и их платеже 
способного спроса на труд; следо-
вательно, происходит дальнейший рост 
зарплаты, что является фактором роста 
сбережений (направляемых на инве 
стиции) и дальнейшего сдвига техно- 
логических предпочтений производи- 
телей в сторону высокопроизводитель 
ной техники. Вторая поло жительная 
обратная связь возникает между 
передовыми (обновляющими) и тради-
ционными (обновляемыми) отраслями и 
секторами экономики. Спрос на продук 
цию первых эластичен, после дних – не-
эластичен. Поэтому повышение эффек-
ивности производства передовых отрас 
лей ведет к снижению издержек в них и 
увеличению масштаба операций. Обнов 
ление же традиционных отраслей и рост 
их эффективности (за счет внедрения 
продукции передовых) приводит к относи 
тельному сокращению производственных 
ресурсов и факторов, прежде всего, 
трудовых, которые задействованы в них. 
Это ведет к постоянному сбалансиро 
ванному перераспределению ресурсов 
от традиционных в пользу передовых 
отраслей. 

Следует отметить, что именно в таких 
условиях высокий уровень безработицы 
в долгосрочном плане является след-
ствием не чрезмерно высокого, а, на-
оборот, недостаточно быстрого темпа 
технологической модернизации, а роль 
экономической политики сводится к 
достижению традиционных целей макроэ 
кономического регулирования и научно-
технического развития. 

Следует отметить, что эти идеи во 
многом созвучны высказанным Э. Райт 
нером в книге «Как богатые страны стали 
богатыми, и почему бедные остаются 
бедными» [3]. Но если в предложенной 
концепции типов макродинамики больше 
внимания уделяется фактором спроса, 
то у Райтнера – факторам предложения. 
Он считает, что все виды экономической 
деятельности можно отнести к облада-
ющим положительной отдачей от масш-
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таба (обрабатывающая промышленность 
и сфера «продвинутых услуг» [3, с. 68]) и 
отрицательной (сельское хозяйство и 
сырьевой сектор). И если в первых видах 
деятельности технический прогресс ве 
дет к росту заработной платы в них 
самих, а затем и в других отраслях 
национальной экономики, то во вторых – 
к снижению цен и падению доходов. 
Райтнер показывает, что богатые страны 
специализируются на первых видах 
деятельности, бедные – на вторых. При 
этом он критикует теорию сравни 
тельных преимуществ Д. Риккардо и 
политику свободной торговли, прово 
димую многими международными органи 
зациями, показывая, что ее реализация 
приводит к том, что богатые страны начи 
нают специализироваться на богатстве, 
а бедные – на бедности. И если 
посмотреть на то, что происходило в 
Европе в течение последних десяти-
летий, и происходит сегодня (включая 
такие страны, как Греция, Португалия), 
можно прийти к выводу о правоте 
Райтнера. 

Книга Райтнера заслуживает отдель 
ного разговора. Мы же отметим, что для 
многих стран жизненно важно обеспе 
чить движение к благоприятному типу 
макродинамики (МД). И в XX веке эта 
задача уже была решена рядом 
государств.  

Трансформационная политика 
В таких странах, как Япония (в период 

1960 - 1980-х гг.), а также Южная Корея, 
Гон-Конг, Сингапур (1980-1990 гг.) и 
некоторых других происходило постепе 
нное благоприятное изменение траекто 
рий характера прямых и обратных 
связей, действующих между макроры 
нками. Основа успеха этих стран свя 
зана, прежде всего, с тем, что им 
удалось обеспечить наращивание экс-
порта с высокой долей добавленной 
стоимости благодаря соответствующей 
промышленной и технологической поли-
тике.  

В теоретическом аспекте важно под 
черкнуть, что регулирование МД заключа 
ется не в прямом воздействии на конъю 

нктуру макрорынков (в направлении, 
пусть даже формально совпадающем с 
траекторией движения равновесия, соот-
ветствующей благоприятному типу макро 
динамики), а в динамическом их регули 
ровании, т.е. преимущественно косвен 
ном и комплексном воздействии на 
текущие уровни равновесия и направ-
ления их естественного движения для 
всех макрорынков. 

На рынке труда цель макро-
динамической политики состоит в 
обеспечении высокого спроса на рабо-
чую силу и растущего уровня реальной 
заработной платы. Однако, если с пози 
ций традиционного подхода к макроэко-
номическому регулированию она мо жет 
достигаться, например, за счет создания 
дополнительных рабочих мест в госу-
дарственном секторе, то, с точки зрения 
регулирования МД, это практи чески не 
имеет смысла. Необходимо осу-
ществлять стимулирование спроса на 
труд с тем, чтобы обеспечить изменение 
траектории движения равновесного уров 
ня макрорынка труда от постоянного 
снижения относительного спроса на рабо 
чую силу к его естественному увели-
чению. Это может достигаться за счет, 
во-первых, наращивания экспорта с 
высокой долей добавленной стоимости; 
во-вторых, импортозамещения трудое 
мкой продукции; в-третьих, развития 
малого бизнеса и разумной защиты внут-
ренних производителей, прежде всего, 
действующих в трудоемких отраслях 
(особенно в том случае, если иност-
ранные производители являются заве -
домо более конкурентоспособными, а 
соответствующие внутренние отрасли 
создают довольно значительное количе-
ство рабочих мест); в-четвертых, обеспе-
чения умеренной капиталоемкости про-
изводства. То есть задача заключа ется 
не в том, чтобы сформировать механи 
ческий прирост совокупного спроса на 
труд в течение определенного периода, 
а в том, чтобы генерировать постоянное 
движение линии спроса на рабочую силу 
со стороны экономики в направлении, 
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обеспечивающем повышение его реаль-
ной цены. 

Рынок труда тесно связан с рынком 
конечной продукции, так как уровень 
спроса на труд так или иначе зависит от 
суммы и структуры совокупного конеч-
ного спроса. Отсюда возникает задача 
стимулирования роста последнего. Одна 
ко и в данном случае задача макродина- 
мической политики не сво дится к тому, 
чтобы обеспечить простое количествен- 
ное увеличение спроса на товары и 
услуги путем, например, увеличения 
государственных расходов и (или) сни- 
жения уровня налогообложения. Цель 
заключается в том, чтобы сориенти- 
ровать национальных произво дителей 
на перспективные внешние и внутренние 
рынки. При этом приоритет должен 
отдаваться отраслям и произ водствам, 
продукция которых характе ризуется 
высокой долей добавленной стоимости, 
созданной внутри страны. В случае 
узости внутреннего рынка следует 
проводить активную политику, напра-
вленную на развитие экспортного потен 
циала. Однако следует подчеркнуть, что 
речь идет именно об экспорте товаров 
высокой степени обработки. В обратном 
случае эффект от увеличения сырьевого 
экспорта может быть отрицательным в 
долгосрочном плане. 

То есть при определении приоритетов 
политики развития экспортного потен-
циала важно учитывать два критерия: 
доля внутренней добавленной стоимости 
в единице продукции и возможности 
наращивания выпуска. 

Как отмечалось выше, в условиях 
благоприятного типа МД конечный рынок 
характеризуется относительно высокой 
долей сегментов рынка с эластичным 
спросом. В то же время в условиях 
неблагоприятного типа МД, как правило, 
выход отечественных производителей на 
данные рынки представляется трудной 
или даже неосуществимой задачей. 
Однако в принципе это и не обязательно, 
т.к. трансформацию макродинамических 
характеристик можно обеспечить и за 
счет выхода на рынки с низкой элас-

тичностью спроса, но которые перспе-
ктивны, с точки зрения наращивания 
выпуска отечественными производите-
лями. 

Таким образом, макродинамическое 
регулирование конечного товарного 
рынка заключается в том, чтобы обес-
печить ориентацию национальных 
производителей на перспективные внут-
ренние и внешние рынки, а также страте 
гически важные в плане обеспечения 
экономической безопасности страны 
(внутренние рынки базовых товаров). В 
этом случае связь между равновесными 
уровнями макрорынков труда и конечных 
товаров и услуг начинает приобретать 
позитивный характер, свойственный бла-
гоприятному типу МД. 

Цель воздействия на финансовый 
рынок, с точки зрения регулирования 
макродинамических характеристик эко-
номики, заключается в увеличении пред 
ложения сбережений, а в более широком 
плане - предложения заемных средств и 
достижении невысокой реальной пол-
ожительной процентной ставки. При этом 
средства достижения данной цели за-
ключаются не в увеличении денежной 
эмиссии центрального банка, а в сти-
мули ровании сбережений, формиро-
вании современной инфраструктуры без-
нали чных форм расчетов и повышении 
степени их предпочтения физическими и 
юридичес кими лицами, а также развитии 
финан совой системы в целом, включая 
ком мерческие банки, систему страхо-
вания, пенсионного обеспечения. В 
целом прио ритет должен отдаваться 
рыночным и косвенным инструментам. 
Вместе с тем, денежно-кредитная 
политика как составная часть системы 
макродина миче ского регулирования, 
может вклю чать и весьма серьезные 
админист ративные и внеэкономические 
рычаги в плане обес печения структуры 
кредитных вложений банков, обеспе-
чивающих реализацию отраслевых прио-
ритетов, критерии кото рых предла-
гаются ниже. Об этом, в частности, 
свидетельствует опыт Японии, где 
вплоть до 1980-х гг. приме нялась так на-
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зываемая политика «перекреди-
тования», которая заключа лась, с одной 
стороны, в занижении процентных ставок 
по кредитным ресур сам относительно 
равновесной рыноч ной нормы процента 
за счет дешевых долгосрочных кредитов 
центрального банка, с другой, - в огра-
ничении кредитной экспансии крупне-
йших банков внеэкономическими мето-
дами. При этом структура распре-
деления кредитных вложений коммер-
ческих банков также регламентиро-
валась посредством приме нения мер 
неэкономического воздейс твия на них в 
соответствии со страте гическими отра-
слевыми приоритетами государственной 
политики. 

На рынке инвестиционных ресурсов 
важно обеспечить, во-первых, активиза 
цию процесса капиталообразования; во-
вторых, благоприятную эволюцию техно-
логических предпочтений производи-
телей; в-третьих, концентрацию инвести-
ционных ресурсов на направлениях, 
приоритетных, с точки зрения макро 
динамического регулирования конечного 

рынка, а также согласование с ними по-
литики научно-технического развития. 
Важно подчеркнуть, что первая и вторая 
задачи не противоречат, а дополняют 
друг друга, т. к. увеличение доходов 
основной массы населения (вследствие 
повышения относительной цены труда) 
при прочих равных условиях приводит к 
ускоренному росту сбережений, что 
является одним из основных условий 
формирования невысоких процентных 
ставок и повышения инвестиционной 
активности. При этом технологическая 
политика должна быть направлена на 
придание техническому прогрессу капи-
талосберегающего типа. 

Особое значение для регулирования 
макродинамических характеристик эконо 
мики принадлежит инвестиционной поли 
тике. Существующие традиционный кри-
терии для отбора приоритетных инве-
стиционных проектов не учитывают их 
макродинамический эффект. Их воз-
можный перечень представлен в таб-
лице 1. 

 
 

 
Таблица 1. Перечень возможных критериев для определения приоритетных 

отраслей и инвестиционных проектов 
Критерии max/min 

1. Доля добавленной стоимости в валовом выпуске продукции и 
услуг 
2. Доля экспорта в валовом выпуске 
3. Отношение инвестиции/ прирост рабочих мест 
4. Отношение инвестиции/ прирост заработной платы 
5. Отношение импорт/ экспорт по соответствующей отрасли или 
производству 
6. Эластичность рынка и возможности наращивания сбыта 

max 
 

max 
min 
min 
min 

 
max 

 
 

Достижение высокой степени 
информационной состоятельности 
рынка 

Еще одним аспектом перехода к 
бла-гоприятному типу МД  является 
формирование такой институциональ-
ной структуры, которая обеспечивает 
высо-кую степень ее информационной 
состо-ятельности. Как показали 
Дж. Стиглиц и Дж. Акелроф, реальные 

рынки фун-кционируют не так, как 
описа но в стандартной экономической 
теории [см., например, 4, 5 и др.]. 
Например, «эффек-тивная» зарплаты 
выше ее равно весного уровня, и 
эффективные процен тные ставки (по 
крайней мере, на разви-тых рынках) 
ниже. Повинны в этом эффекты 
асимметрии информации.  
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Как мы показали в совместной 
статье с профессором Ю.М. Ясинским 
[6], харак тер влияния эффектов 
асимметрии инфо рмации на динамику 
рынка может быть различным, и 
определяется оно степе нью его ин-
формационной состоятельnости. 
Понятие информационной состоя-
тельности (ИС) рынка мы опреде-
ляем как такое его состояние, при 
котором институциональная органи 
зация затрудняет получение ренты 
от асимметричности информации, 
т.к. потери от действий, напра-
вленных на извлечение этой ренты, 
значительно превышают последнюю. 
Это достига ется как за счет прямых 
действий контрагента (применения 
штрафных санкций, отчуждения залога 
и т.д.), так и без таковых, когда агент 
приобретает отрицательную репута-
цию, лишается клиентуры или источ-
ника дохода.  

Если сказать проще, ИС рынка 
означает, что сторона, несущая повы-
шенный риск потерь, связанных с 
невоз-можностью получения абсолют-
но досто верной информации (кредитор 
– на рынке заемных фондов, 
работодатель – на рынке труда, или 
покупатель товара – на товарном), 
имеет эффективные рыча ги контроля 
и воздействия на контра гента. Если 
это так, то реальная рыночная 
ситуация является даже более бла-
гоприятной, по сравнению с той, кото 
рая сложилась бы в условиях отсутст-
вия эффектов асимметрии информа-
ции (что в реальной жизни практически 
невоз-можно).  

Поясним сказанное применительно 
к различным рынкам. Если степь ИС 
высока, то на товарных рынках про-
давец качественного товара получает 
премию, а некачественного – может 
рассчитывать только на достаточно 
низкую цену (в условиях «идеального 
равновесия», при-котором эффекты 
асимметрии инфор мации отсутствуют, 
продавец качес-твенного товара не 
получает никакой премии). Если рынок 

не обладает высокой степенью ИС, то 
товары как высокого, так и низкого 
качества, продаю тся если не по 
одинаковым ценам, то по близким. В 
результате продавец качест-венного 
товара должен либо торговать по 
заниженным ценам, либо уходить с 
рынка. На рынке заемных фондов в 
случае высокой степени ИС добро-
совестные, надежные заемщики полу-
чают кредит по эффективным ставкам, 
которые ниже рыночных, т.к. кредиторы 
стремятся избежать эффекта отри 
цательного отбора (adverse selection). В 
условиях «идеального равновесия» 
этих эффектов не существует и все 
заемщики получают кредит по «рав-
новесным» процентным ставкам. В 
обратном случае (при низкой степени 
ИС) - кредиторы закладывают издер-
жки, связанные с высоким риском, в 
процентные ставки, и их уровень 
относительно повышается. Вследствие 
этого может иметь место эффект отри-
цательного отбора, когда наиболее 
надежные заемщики просто отка-
зываются от кредита. На рынке труда, в 
случае высокой степени его ИС, 
добросовестные работники получают 
зарплату выше рыночного уровня 
(рабо-тодатели стремятся миними-
зировать действия эффектов отрица-
тельного отбора и морального риска). 
Если же степень его ИС низка, 
работодатели вынуждены усреднять 
зарплату как для добросовестных и 
умелых, так и для плохих работников, 
так как не имеют необходимых инстру-
ментов для контро ля и верификации 
результатов работы. В результате 
подрываются стимулы к труду. Как 
видим, если степень ИС низка, 
процентные ставки устанавливаются на 
завышенном уровне, а зарплаты – на 
заниженном. Этого достаточно для 
того, чтобы экономика приобрела 
небла-гоприятные макродинамические 
характе ристики. Для нее будет 
характерна высокая норма процента, 
относительно низкая цена труда, 
преобладание на товарном рынке 
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неэластичных сегментов товаров сред-
него и низкого качества.  

Институциональная структура, обес- 
печивающая информационную состоя 
тельность, включает: 1) систему объек- 
тивизации и верификации информации 
о качестве продукции и репутации 
произво дителей, а также заемщиков, 
нае мных работников (это стандарты, 
нор мативы, рейтинги, лицензии и др.); 
2) эффек тивную систему принуждения 
к исполне- нию обязательств; 3) защиту 
и четкую персонификацию правомочий 
собственности (включая промышлен-
ную и интел лектуальную); 4) аде-
кватные правила составления финан-
совой отчет ности и раскрытия инфор-
мации; 5) государственные и негосу-
дарственные банки и базы данных 
(включая, напри мер, на-циональные 
бюро кредитных историй); 6) систему 
жестких бюджетных ограни чений. 
Формирование всех этих институтов 
обычно осуществляется при активном 
участии государства. 

Подводя итоги сказанному, отметим, 
что государство в условиях рыночной 

экономики не только может, но и 
должно проводить активную промыш-
ленную и институциональную политику. 
Конечно, оно не должно выполнять 
несвойственные ему функции, связа-
нные с оперативным управлением эко-
номикой и производством. Так было 
при социалистической системе. Но, как 
показывает практика, большой ошиб-
кой было рас пространенное мнение о 
том, что избавление государства от 
этих функций приведет к формиро-
ванию рыночной экономики1. Речь 
должна была идти не об избавлении, а 
о трансформации фун-кций. Сегодня 
же многие бывшие социалистические 
страны получили рыно чную деинду-
стриализированную экономи ку, пе-
рспективы развития которой весь ма 
туманны. К счастью для автора, это не 
относится к Беларуси. Но если другие 
страны бывшего СССР и социалисти-
ческого лагеря желают изменить ситуа-
цию, то у них нет другого выхода, 
кроме существенной активизации роли 
государства в регулировании экономи-
ческого развития.      
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1 Достойно удивление то, что наиболее авторитетные международные финансовые и торговые 

организации продолжают строить свою политику на основе достаточно уже дискредитировавшей себя 
доктрине «рыночного фундаментализма». 
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Abstract. The increasing meaning of education for adults is a well-known fact. There is no a 

country around the world which to be less or more obliged to the education because of its 
technological, social – economic and cultural progress, as well as there is no a country whose further 
development not to be related to the education. There has been noticed a new tendency for changes in 
the education of adults and its establishing in an organizational and material sence expressed by 
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„Нашите предци се придържаха към образованието, придобито в 
тяхната младост. Ние трябва сега всеки 5 години да се обучаваме, 
ако не искаме да излезем от мода.” 

Гьоте 
 

Въведение 
 
Глобализацията и развитието на поз- 

нанието изправят човечеството пред нов 
начин на мислене. Настъпващите в Евро 
па социални промени и необходимостта 
от развитие на икономика основана на 
знания изискват нов подход в образова- 
нието, който се основава на концепцията 
за  учене през целия живот, заложена в 
Меморандум за непрекъснато образова- 
ние на Европейската комисия по образо- 
вание, Брюксел 2000г. 

Нарастващото значение на образова- 
нието за възрастни е общопризнат факт. 
По света няма страна, която повече или 
по-малко да му е задължена, за своя 
технологичен, социално-икономически и 
културен прогрес, както и няма страна, 
която да не свързва своето бъдеще с 
неговото по-нататъшно развитие.  През 

настоящия век социолозите придават 
изключително важна роля нa образо- 
ванието за възрастни. Характерна е тен- 
денцията на промени в образованието за 
възрастни, неговото обособяване в 
организационно и материално отноше- 
ние, изразяващо се в разширяване мре 
жата от учреждения предназначени, из- 
ключително за възрастното население, с 
нарастващо разнообазие на програми 
предлагани на тях. Като следствие на 
този глобален процес налице е и 
нарастващ кръг от реалности, които ги 
няма в традиционното образование. 

По материали на ЮНЕСКО, 
приоритетна задача на образованието за 
възрастни е - да даде на човека 
комплексни знания и умения, необходи- 
ми за активна творческа дейност и 
задоволителен живот в съвременното 
динамично развиващо се общество. Ста- 
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ва дума за непрекъснатото развитие на 
човека като служител, гражданин, лич- 
ност и индивидуалност, в продължение 
на целия негов живот. Към настоящия 
момент съществуват някои общи въз- 
гледи за ролята на образованието на 
възрастни в постигане на последовател- 
ност в развитието на отделния човек и 
обществото и на подходите за неговата 
актуализация. 

Задача номер едно  по мнение на 
един от най-големите теоретици и прак- 
тици на образованието за възрастни, 
американският учен Ноулз, става „произ- 
водството на компетентни хора” – тези 
хора, които биха били в състояние да 
приложат знанията и уменията си  в 
променящата се среда,  както и „....чиято 
основна компетентност е способността 
да се ангажират с непрекъснато самос- 
тоятелно учене през целия живот” 
Въпросът за обучението res Studiorum, в 
миналото е дейност, която е трудоемка и 
става още по-трудна, стресираща и 
тежка. Къде е водещата следа /нишка/ на 
съвременния човек, стремящ се да прео- 
долее своите проблеми с помощта на 
обучението? Тази нишка е андарагоги- 
ката т.е. наука за обучение на възрастни. 

 
Анализ на проблема 
Възникнването на андрагогиката се 

обуславя от редица причини с различен 
характер. Създавайки основите на наука, 
учените преди всичко отчитат обективни- 
те условия, предизвикващи потребност 
от развитието на андрагогиката. 

Първо: самият курс  (ход) на обучение 
доведе до преминаване на обучаваните 
от подчинена, към водеща роля в проце- 
са на обучението.    

Второ: еволюцията на философските 
и  психологически науки доведе до осъз- 
наване  водещата роля на човека във 
всички социални процеси, в това число и 
на образованието. 

Трето: Достиженията в областта на 
информационните технологии дават въз- 
можност по нови начини да се органи- 
зира процеса на обучение, което същес- 

твено изменя ролята на преподаването и 
ученето в процеса на обучение. 

Четвърто: еволюцията на педаго- 
гиката също доведе до реализирането на 
необходимостта за по-голяма свобода на 
обучаваните в процеса на обучение. 

И накрая, физиологията и психоло- 
гията показват, че хората са в състояние 
успешно да се обучават почти през 
целия им живот като възрастни. 

Във връзка с по-горе посочените 
обективни промени в образователната 
сфера и постиженията на различните 
науки в разбирането за ролята на човека 
в собствения му живот, се изхожда от 
факта, че освен основните различия 
между възрастни и тинейджъри като 
цяло, различия има и в процеса на обу- 
чение – в частност: 

- на обучаемия принадлежи 
процеса на обучение;  

- един възрастен учещ се, се 
стреми към себереализация, 
самостоятелност, автономия за себеси и 
се разпознава като такъв; 

- един възрастен има жиз- нен 
опит (битов, социален, про- 
фесионален), който може да из полза 
като важен източник на обучение, както 
за самия него, така и за колегите  му; 

- един възрастен се обуча- ва 
за решаване на проблеми от жизнено 
важно значение и пос- тигане на 
конкретни цели; 

- възрастният разчита на 
незабавното прилагане на полу чените в 
обучението знания, умения, качества; 

- образователните дейно- сти 
за обучаемите в голяма сте пен се 
определят от времеви, пространствени, 
професионал- ни и социални фактори, 
които или ограничават, или подпома гат 
процеса на обучение; 

- процесът на обучение  за 
възрастни е организиран като съвместна 
дейност на учене и преподаване във 
всичките му фази: диагностика, 
планиране, изпълнение, оценка и в 
опреде- лена степен позволяващ корек- 
ции. 



 35

Предвид изложеното по-горе, андраго 
гиката може да се определи като наука 
за обучението на възрастни в подкрепа 
на дейности по изследване, организи- 
ране и провеждане на процеса обучение 

Като всяка наука андрагогиката има 
своя структура, понятиен и терминоло 
гичен апарат. Тъй като тя разкрива общи 
те модели на обучението на възрастни, 
то в основата й стои теорията на обу- 
чението за възрастни, а също така се 
разглеждат най-общите категории като: 
характеристиките на обучението за въз- 
растни; процесът на обучение за въз 
растни; връзката на андрагогиката с раз 
личните области на образованието, моде 
ли и тенденции в образованието и пр.. 

Андрагогиката изучава и формулира 
основните закономерности на обучава 
ните в процеса на обучение и затова е 
компонент от технологията за обучение 
за възрастни. 

Какви са основните положения на 
теорията за обучението на възрастни ? 
Най-добре те могат да се откроят при 
сравняването на общите педагогически и 

андрагогическите модели на учене. Кога- 
то се  говори за модели на обучение се 
има предвид систематичен набор от 
основните закономерности при препода 
ването, ученето и осъществяване на обу- 
чението. При това, трябва да се вземат 
предвид и други компоненти на процеса 
като, съдържание, източници, средства, 
форми и методи на, препо даване, но 
основното в модела това е дейността на 
обучаващия и обучаемия.  

Закономерностите, посочени в моде 
ла на обучение са характерни за един 
или друг подход към организацията на  
процеса на обучение, но най-точно и в 
най-пълния си вид те са представени в 
модела. В реалната практика те естест- 
вено не се релизират напълно и почти 
никога в пълен обем. 

Осноположникът на андрагогиката 
М.Ш.Ноулз определя основните разлики 
между педагогическия и андрагогическия 
модели на обучение, които се състоят в 
следното: 

 

 
 
 Педагогически модел Андрагогически модел 
Самосъзнание на 
обучавания 

Чувство на зависимост Осъзната 
самоуправляемост на 
възрастния 

Опит на обучавания Малък опит Богат опит 
Готовност на обучавания 
за обучение 

Определя се от 
физиологичното развитие и 
социалната принуда 

Осъществява се по 
определени цели за 
лично развитие и 
овладяване на социални 
роли 

Прилагане на получените 
знания 

Отложено/Отсрочено Незабавно 

Ориентация на обучението Към теорията Към решаване на 
проблеми 

Психологически климат на 
обучението 

Формален, фокусиран 
върху авторитета на 
учителя 

Неформален основан на 
взаимно уважение и 
съвместна работа 

Планиране на учебния 
процес 

От обучаващия Обучаващия съвместно с 
обучаващите се 

Идентифициране 
потребностите от 
обучение 

От обучаващия Обучаващия съвместно с 
обучаващите се 
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Формулиране целите на 
обучението 

От обучаващия Обучаващия съвместно с 
обучаващите се 

Съдържание на учебния 
процес 

Логиката на учебния 
предмет, уроци за 
придобиване на знания 

В зависимост от 
готовността на 
обучавания за обучение – 
проблемни уроци 

Учебна дейност Технология на преподаване 
на знанията 

Технология на търсене на 
нови знания върху основа 
на опита 

Оценка От обучаващия Съвместно определяне 
на новите учебни 
потрбности, съвместна 
оценак на програмите за 
обучение 

 
Най-общо може да се каже, че в педа- 

гогическия модел на обучение домини- 
ращо положение заема обучаващия. 
Именно той определя всички параметри 
на процеса-целите съдържанието, фор- 
мите, методите, средствата и източни 
ците на обучение. Поради обективни 
фактори (развитие на личността, зави 
симост от икономическото и социално 
положение, недостатъчен жизнен опит, 
отсъвие на сериозни проблеми за реша 
ването на които трябва да се научат) 
обучавания в педагогическия модел зае- 
ма подчинено, зависимо положение и 
няма възможност сериозно да влияе на 
планирането и оценяването на процеса 
на обучение. Неговото участие в осъщес 
твяване на обучението е пасивно. Основ- 
ната му роля се свежда до възприемане 
на социален опит, предаван на обуча- 
ваните.  

При андрагогическя модел водещата 
роля принадлежи на самия обучаван. 
Възстрастния обучаем е активен, равно 
правен субект в процеса на обучение. 
Въз основа на тези основни положения  
на андрагогиката са и предложените дей 
ности за обучение на възрастни, чиито 
главни характеристики са – актитивна и 
водеща роля на обучавания за 
разработване и изпълнение на програми 
за обучение от една страна и съвмес- 
тните дейности на преподавателя и 
обучавания от друга. При това много 
важно е да се отбележи, че атмосферата 

на обучение е приятелска, неформална, 
основана на взаимно уважение, съвмес- 
тна дейност с подкрепата и отговор- 
ността на всички участници в нея, като 
определящи се явяват взаимоотно- 
шенията между преподавателите и 
обучаваните. 

Друг андрагогически модел разра- 
ботен от група учени от Нотингамския 
университет е по – пълен, по – подреден 
и по – подробен от този на Ноулз. По 
своята същност той се изгражда въз 
основа на едни и същи положения, както 
и този на Ноулз. Главната цел при 
обучението на възрастните тук се 
определя като развитие на критичното и 
творческото мислене интегрирано със 
сензорната област на човека. 

Човешките същества са социални 
същества и те следва да се разглеждат 
във връзка със социалната околна 
среда. 

Ето основите положения на теоре 
тичния подход на Нотингамската група за 
обучение на възрастни: 

1. Най – адекватното социално 
същество е зре лия човек, критично мис- 
лещ и способен за обу- чение. 

2. Потенциалните възможности за 
поната- тъшното развитие на мисленето, 
чувствата и индивидуалността при зре- 
лите хора се изразяват в качествени 
изменения на мисловните структури, кои- 
то отличават развититето на 
личностните форми на мислене на 
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компетентите от подобно мислене на 
тинейджърите. 

3. За предпочитане е творческото 
и критично мислене способстващо за 
пълноценното развитие на човека в 
контраст на без- критичното 
възприемане на мислите на другите. 

4. Комбинираното групово 
индивидуално са- мообучение 
способства за развитието на твор 
ческото и критично мислене в най – 
голяма степен. 

5. Един от основните компоненти 
на обучението на възрастни е постоян- 
ната реинтеграция на емоционалната и 
позна- вателна сфера. 

6. Знанието може да се 
разглежда, като открита или закрита 
система. Кога- то то се разглежда, като 
открита система, това значи, че 
обучавания може нещо да добави или 
измени в нея посредством критичното 
мислене. Но и в случая, когато се 
възприема като затворена система, то 
може да бъде използвано от обучаващия 
се за решаване своите проблеми или за 
създа- ване на нови системи. 

7. Обучението вклю чва мислене, 
търсене, откриване, критично мисле не и 
творчески отговор. 

8. Образование – това не е 
трансфер на знания, а по – скоро избор, 
синтез, откритие и диалог. 

Основният вид обучение за възрастни 
авторите смятат, че е обучение в група 
от колеги. При андрагогическия подход 
към обуче нието на възрастни, според 
автори- те, са възможни различни 
методи на обучение: 

- експозиционни – когато 
съсдържанието на обучението се 
организира и представя на обучаемия от 
външен източник, (преподавател, 
учебник, мулти- медия и др.); 

- управленски методи – когато 
обучаващите (водещите на дискусията, 
ръководителите на игрите, авторите на 
учеб- ните програми) организират и 
направляват процеса на обуче- ние, така 
че обучаваните да постигнат 
предварително зада- дените цели; 

- методи на търсене – когато 
съдържаноето на обу- чението не е 
дефинирано пред- варително изцяло, 
тъй като учебния процес включва фор- 
мулиране на проблемите и намиране на 
техните решения. В резултат от 
търсенето възник ват нови въпроси и 
проблеми. Основната цел на този метод 
на обучение е да се включи мис ловната 
дейност на обуча- ваните. В този случай 
възп- риемането на учебното съдър- 
жание или информация преминава в 
релацията мис- лене – проучване на 
проблема – решаване на проблема. 
Последните методи са най-адекватни на 
задачите на андрагогическия модел на 
обучение. 

 
Изводи и обобщения 
Сравнението на педагогическия и 

андрагогически модели на обучение, с 
оглед по-горе посоченото Ноулз и уче- 
ните от Hотингамската група и развиване 
на позицията им въз основа на проуч- 
ване на практиката и организацията на 
образованието за възрастни, може да се 
формулират следните основни поло- 
жения: 

В педагогическия модел  обучавания 
изцяло зависи от  обучаващия, който 
определя какво и как трябва да бъде 
изучавано (има цели, съдржание и 
резултати от обучението) Обучаемият се 
чувства зависим, несамостоятелен и 
поради тези причини неможе да бъде 
активен участник в процеса на обучение 
и субординация в педагогическия модел. 
Неговата роля и дейност са пасивни, 
фокусира се към възприемането (ре 
цептивна дейност). Следователно и 
основните методи на преподаване са 
транслационни.  

От гледната точка на обучаващи се 
възрастни (както и тинейджърите в оп- 
ределени ситуации), те изпитват дъл- 
бока потребност за автономия, за 
самоуправление, (макар, че в някои ситу- 
ации, могат временно да са зависими от 
някого), те трябва да играят  водеща, 
определяща роля в процеса на своето 
обучение като цяло, и в частност в опре- 
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делянето на всички параметри в про- 
цеса. 

Задачата на преподавателя в крайна 
сметка се свежда до  това да насърчава 
и подкрепя развитието на възрастния от 
пълна зависимост и  подкрепа към само- 
стоятелност, подпомагане на обучаемия 
при определяне на параметрите на 
обучение и търсене на информация. 
Основната характеристика на процеса на 
обучение се превръща в процес на 
самоопределение на обучаемите, изуча- 
ващи параметрите на обучение и извли- 
чане на знания, умения и качества. 

Стойността на опита на обучае- мия в 
педагогическия модел е незначи- телен. 
Той може да се използва само като 
отправна точка на учене. Следова- телно 
основният вид учебна дейност е 
дейността по образец, представен за 
обучаение. Съответстващо на  основни 
те видове технологии на обучение се 
явява преподаването на лекции, препоръ 
чителна литература, телевизионни преда 
вания. 

От гледана точка на андрагогическия 
модел на обучение човек расте, развива 
се и акумулира значителен опит, който 
може да бъде използван в качеството си 
на източник на обучение, както за самия 
обучаем, така и за други хора. Функцията 
на обучаващия в този случай е да 
помогне обучаваните да идентифицират 
натрупания опит. Съответно при това 
основните форми на обучение са тези 
форми на занимания, които използват 
опита на обучаваните:  експерименти, 
дискусии, решаване на конкретни зада- 
чи, различни видове игрова дейност и 
др. 

В рамките на педагогическия модел 
готовността на обучаваните да се учат се 
определя главно от външни фактори - 
принуда, натиск от обществото, заплаха 
за живота, в случай на провал в обуче 
нието и др. Основната цел на обучени- 
ето в този случай е да се създаде 
изкуствено мотивация, както и дейности 
за определяне целите на обучението и 
интересите на учениците. 

В андрагогическия модел готовно стта 
на обучаващите се да учат  се опре- 
деля от потребността да научават нещо, 
което е необходимо за решаване на 
специфични проблеми в живота. Поради 
това, самият обучаван  има воде ща 
роля при формиране на мотивацията и 
определяне  целите на обучение. В този 
случай задачата на обучаващия се 
състои в това да създаде на обучавания 
благоприятни условия за обучение, да 
му осигури необходимите методи и 
критерии, които биха му помогнали да си 
изясни своите потребности от обучение. 
Програмите за обучение в този случай 
трябва да се изграждат на основата на 
възможното им приложение в живота и 
тяхната последователност и време на 
изучаване, трябва да се определят не 
само от принципите на системата, но и 
от готовността на обучаваните за по-
нататъшно обучение. 

Във връзка с това в основата на 
организацията на процеса на обучение е 
индивидуалното обучение, въз основа на 
индивидуални програми, преследващи 
специфични учебни цели за всеки 
обучаван. 

При обучението по педагогичес- кия 
модел обучаваните се насочват за 
придобиване на знания за бъдещето, 
знаейки предварително, че повечето от 
тях ще им трябват по-късно. 

В рамките на андрагогическия модел 
обучаваните искат да прилагат получе- 
ните знания и умения  днес, за да станат 
по-компетентни за справяне с всички 
проблеми, за по-ефективни действия в 
живота. Разбира се курсът на обучение 
се основава на развитието на някои 
аспекти на компетентността на обучае- 
мите и се фокусира върху решаване на 
техните специфични проблеми. Обyче- 
нието се организира по междудисципли- 
нарни модули.  

Във връзка с  по-горе казаното и 
отчитайки особеностите на тинейджъри- 
те и възрастните обучаващи се в педаго 
гическия модел на обучение, често се 
декларира, че обучението е съвместна 
дейност на обучавани и обучаващи, но 
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такава на практика не съществува. Тя се 
реализира частично и то под формата на 
пасивно участие на обучавания в 
образователния процес. 

 В андрагигческия модел целият 
процес на обучение се основава на съв- 
местната дейност на обучаваните и 
обучаващите. Без тази форма на дей- 
ност процесът на обучение неможе да 
бъде реализиран. По такъв начин, андра 
гогическият модел на обучение предпола  
га и осигурява активната  дейност на 
обучаваните, тяхната висока мотивация 
и следователно, висока ефективност на 
процеса на обучение. 

  
Заключение 
Днес необходимостта от образование 

непрекъснато нараства. Идеята за 

ученето през целия живот е един от клю-  
човете към  21 век. Концепцията е израз 
на четирите основни цели-да се научиш 
да придобиваш знания, да се научиш да 
действаш, да се научиш да живееш с дру 
гите, учение за живота. Образованието 
трябва да помага на хората да разбират 
по-добре себе си и другите чрез по-
доброто разбиране на света около тях. 
Придобиването на знания е път за 
възприемане на глобалните събития и за 
превръщането на всеки в гражданин на 
този свят. Всеки човек трябва да се 
научи да учи през целия си живот, да 
умножава знанията си, да развива спосо- 
бностите и квалификациите си и да се 
приспособява към един променлив и 
свързващ ни взаимно свят. 
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Човешкият капитал е мощна сила в 

процеса на развитие. Здравето е често 
използван аналог на човешкия капитал. 
Два фактора са от основно значение за 
увеличаване на този капитал – възмож- 
ности за допълнителни здравни инвес- 
тиции и финансови ресурси, с които да 
бъдат платени тези инвестиции. 

Здравните системи изпълняват важна 
функция по социална защита на населе- 
нието. Те снижават както риска за здраве 
то, така и финансовия риск, влияейки 
пряко върху икономическото и социално 
благополучие на населението. Защитата 
срещу финансови рискове, свързани с 
влошаване на здравето, се разбира по 
следния начин: хората не трябва да ста 
ват бедни в резултат на необходимата 
им медицинска помощ, както и не трябва 
да бъдат принуждавани да избират 
между здраве и задоволяване на матери 
ални потребности от първа необходи- 
мост. 

Структурата на икономиката влияе 
върху здравния статус. Данните на СЗО, 
ООН и СБ, потвърждават хипотезата, че 
по-богатите държави са по-здрави нации, 
измерено с различни коефициенти, като 
например продължителност на живота, 
детска смъртност и др. Можем да напра 
вим извода, че увеличаването на инвес 
тициите в здравеопазването, ще доведе 

до увеличаване на човешкия капитал - 
сила, която благоприятства за икономи 
ческия растеж, а оттам и за общото 
подобряване на общественото благосъ- 
стояние. 

Има няколко аспекта, върху които 
можем да фокусираме, когато разглеж- 
даме взаимовръзката между здравната 
система и социалната сигурност /Mwabu, 
G., 1997/. Първият аспект е свързан с 
особеното естество на медицинска по- 
мощ като потребителска стока. Здрав- 
ната услуга е разглеждана като стока, 
която трябва да бъде достъпна за всеки, 
независимо от способността да бъде 
платена. В „идеалния случай” здравната 
услуга се предоставя без ограничения 
във финансирането и с приемливо каче 
ство за потребителя, в случая пациента. 
В действителност премахването на огра 
ниченията е доста трудно за повечето 
страни, особено в период на криза или в 
страни с нисък стандарт на живот. 

Вторият аспект разглежда някои фор 
ми на здравни услуги като обществено 
благо /напр. имунизациите, профилак- 
тиката и др./, което предполага задължи-  
телно публично финансиране.  

Третият аспект фокусира върху труд- 
ностите при проектирането на методи за 
финансиране на здравни грижи, тъй като 
разходите в здравеопазването често са 
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непредсказуеми. Поради тази причина, 
здравната осигуровка или застраховка, 
заплащана предварително, трябва да 
бъде неразделна част от системата за 
доставка на здравни грижи. Често обаче 
в страните с ниски доходи, немалка част 
от населението е ограничено във 
възможностите си да плати за здравна 
осигуровка или застраховка.  

Четвъртия аспект е свързан с „инфор- 
мационната асиметрия” на  здравния 
пазар и на свързания с него пазар на 
здравни осигуровки. Тази информаци- 
онна асиметрия има опреде лени 
последици за цените на здравните 
услуги, както и за покриване на риско- 
вете за здравето. На здравния пазар, 
цените на здравните услуги може да не 
се отразяват върху качеството на здрав- 
ните услуги. Затова е важно да има 
правителствена намеса в частните здрав 
ни пазари. От друга страна, за някои 
здравни услуги не съществува пазар, 
което предполага, че здравните услуги и 
финансирането трябва да бъдат отговор- 
ност на публичните органи.  

Финансирането на здравеопазването 
има съществено значение за ефектив- 
ното функциониране на системата за 
предоставяне на здравни услуги. Финан- 
сирането на здравеопазването е система 
от методи и техники за набиране и раз- 
пределение на финансови ресурси, 
необходими за осъществяване на дейно- 
сти по опазване, укрепване и възстано- 
вяване на здравето на индивида. Финан- 
сирането на здравеопазването включва в 
себе си редица действия – събиране на 
средства, тяхното обединяване по 
време и по население (и следователно, 
обединяване на рисковете) и закупуване 
или предоставяне на медицински услуги 
(по Joseph Kutzin, 2008). Осъщест- 
вяването на всяко едно от тези действия, 
оказва съществено влияние върху цели 
те на здравната политика: финансова 
защита на населението, социална спра 
ведливост във финансирането, равен 
достъп до медицински услуги, наличие 
на стимули за ефективна организация на 
медицинското обслужване, ефективен 

мениджмънт на системата /Thomson, S., 
Foubister, T., Mossialos, E., 2009, Kutzin, 
J., 2008/ 

Събирането на средствата за 
функционирането на системата може да 
става чрез различни механизми – от 
държавата чрез данъци или осигури 
телни вноски или, от частни институции 
чрез доброволно или допълнително 
здравно осигуряване или чрез директ 
ните плащания /регламентирани и 
нерегламентирани/ от пациентите. Проце 
сът на събиране на средствата за 
системата на здравеопазване включва 
три елемента: 1/ източници на финан 
сиране – частни лица, работници, домаки 
нства, корпорации и работодатели, наци 
онални и международни НПО и дарители 
и правителства на други страни; 2/ 
механизми за събиране на средствата – 
от държавата чрез данъци или осигу 
рителни вноски или, от частни институ 
ции чрез доброволно или допълнително 
здравно осигуряване или чрез директ- 
ните плащания /регламентирани и нере- 
гламентирани/ от пациентите; 3/ инсти- 
туции, отговорни за събирането на 
средствата – централни, регионални или 
местни власти, независими държавни 
институции за социално подпомагане, 
държавни или обществени или частни 
стопански или нестопански осигурителни 
фондове. 

Обединяването на финансовите 
средства позволява да се използват 
вноските/данъците от здравите хора за 
покриване разходите за медицинско 
обслужване на нуждаещите се. Това е 
най-справедливия начин за обезпеча- 
ване на равенство в достъпа до медици 
нска помощ. Обединяването представ 
лява натрупване на предварително пла 
тени средства в интерес на обществото. 
Като цяло, колкото са по-крупни фондо 
вете и колкото по-малко са те, толкова, 
по-лесно се достига равен достъп до 
здравни грижи и управленска ефектив- 
ност. 

Закупуването на медицински услуги 
означава превод на финансови средства 
към производителите на здравна помощ 
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и пряко зависи от структурата на здрав 
ния пазар и механизмите, използвани в 
процеса на купуване на услугите от 
производителите. Движението на пари 
чните потоци в здравната система от 
финансирането през продукцията до 
използването на здравните услуги са 
нарича национален здравен баланс. Той 
включва парите от обществения и 
частния сектор.   

Главните фактори, от които зависят 
разходите за здравеопазване са органи 
зацията и мениджмънта на системата, 
здравните нужди на популацията, нивото 
на икономическо развитие, предлаганите 
здравни услуги и използваните медици 
нски технологии. Организацията и менид 
жмънта на системата са в корелация с 
финансовата, социална и здравна поли 
тика на правителството, както и с регула 
цията и контрола на системата. Здрав 
ните нужди на популацията зависят от 
демографските фактори, епидемиоло- 
гията, заболеваемостта, инвалидността, 
традиции в начина на живот. Нивото на 
икономическо развитие се разглежда 
през фокуса на БВП на глава от населе 
нието, доходите на домакинствата и др. 
За предоставянето на здравни услуги 
значение има здравната инфраструктура 
и задоволеността с медицински специа 
листи. Наличието и използването на 
нови медицински технологии зависи от 
здравната и образователната политика 
на една държава, както и финансовите 
възможности, с които разполага за инвес 
тиране в научни изследвания или закупу- 
ване на външни /чужди/ такива. 

В почти всички страни по света систе- 
мите на здравеопазване са „ненаситни” в 
потребностите си, а държавата не винаги 
е в състояние да увеличава бюджетните 
средства за целите на здравеопазва- 
нето. Разходите за здраве се повишават 
ежегодно не само заради появата на но- 
ви технологии и медикаменти, но и зара- 
ди нарастващите очаквания на пациен- 
тите, които обикновено нямат представа 
за действителните стойности на услуги- 
те, заради все по-големия процент зас- 
таряващо население над 65 години, 

голямата част от които с хронични 
заболявания, а също и заради моделите 
на нездравословен начин на живот. 

През последните десетилетия се е 
увеличил делът на разходите за 
здравеопазване от брутния национален 
продукт. Разходите за здравеопазване 
нарастват с около 1% от БВП на всяко 
десетилетие. Напр. през 20-те години на 
ХХ век той е бил между 0,7 и 1,2%, 
докато в настояще време в Европа 
средно е между 7 и 9% /Шарабчиев Ю.Т., 
2011/.   В САЩ е нараснал от 5,3% от 
БНП през 1960 г. до 11,2% през 1987 г. и 
над 17% в наши дни 
(http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD
.PCAP/countries/).  

Световната тенденция за нарастване 
на разходите за здравеопазване е 
налице и в България през последните 
години. През 2000 г. на глава от 
населението се падат по-малко от 100 
щ.д за здраве, докато през 2011 г. те 
нарастват до почти 500 щ.д. на човек.  

Оскъдните ресурси в публичния 
сектор, застаряването на населението и 
ниският икономически растеж в много от 
страните от Европейския съюз и Северна 
Америка фокусират общественото внима 
ние върху ефективността и ефикас- 
ността на публичния сектор, в частност – 
на здравеопазването. Това поражда 
сериозни търсения на подходящи методи 
и техники за анализ на обема и структура 
та на разходите в здравеопазването, на 
ефектите от една или друга финансова 
политика в сектора върху целевата група 
и обществото като цяло, както и за 
връзката между вложените ресурси на 
входа и получените резултати на изхода 
на системата. По данни на СЗО между 
20 и 40% от разходите за здравеопаз- 
ване са „загубени”, т.е. похарчени са 
неефективно /WHO, 2010/. 

Нарастващите с бързи темпове разхо- 
ди за здраве дават обяснение защо няма 
здравна система в света, която да 
покрива всички здравни услуги на 
населението. Три основни варианта има 
за регулиране на броя медицински 
услуги, а оттам и на здравните разходи 
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/сп."Здравоохранение за рубежом", бр.4/ 
2007/. Първият вариант е създаване на 
„позитивен списък” на медицинските 
услуги. По-често се използва в страните 
с ниски нива на социално-икономическо 
развитие. Включва се ограничен брой и 
видове медицинска помощ, касаеща 
предимно най-разпространените заболя- 
вания. В по-голямата си част са 
обхванати извънболнични дейности и 
профилактика, а стационарната помощ е 
в „свит” обем. Вторият вариант е 
създаване на „негативен” списък. От 
общия обем медицински услуги се 
изключват някои, които се поемат от 
пациента или осигурителен фонд. 
Обикновено това са стоматологични дей- 
ности, закупуване на коригиращи очила 
или лещи, протези, някои медикаменти, 
консумативи и др.  Третият вариант е 
изключване на някои видове услуги, 
които са с нисък приоритет, като основ- 
ния критерий е невисоката медицинска и 
икономическа ефективност.  

Когато говорим за финансиране един 
от най-важните въпроси е за източника 
на финансирането. Набирането на сред- 
ства за здравната система се харак- 
теризира с плурализъм. Възможни изто- 
чници са здравно осигуряване; данъчно 
облагане; субсидиране на определе- ни 
здравни дейности; директно запла- щане 
на услугите; външно финансиране 
/Яначков, И.; Пенчева, М.; Алвасов, Б., 
1999/. Познати са четири възможни 
организации на финансиране: 

1. Държавно данъчно финансиране 
– осигурява се чрез държавния бюджет, 
предимно от данъци и такси. Предос- 
тавят се приходи и от специални данъци 
и такси като: продажба на минерални 
води, лечебна кал, алкохол, тютюневи 
изделия, процент от приватизация на 
общински и държавни предприятия, 
вноски от собственици на хазартни игри.  
Предимства на бюджетното финанси- 
ране: 1/ Бюджетът се смята за най-
сигурен източник на финанси ране, 
доколкото е сигурен бюджетът на една 
държава; 2/ Осигу- рява се солидарно 
участие на всички граждани 

данъкоплатци във финансирането на 
медицин- ските услуги; 3/ Осигурява се 
покритие на всички граждани на 
държавата с опре делени по количество 
и качество медицински услуги;  4/ 
Моделът поз- волява от съответните 
бюджети да се финан сират услугите с 
неделим ефект, т.е. промоция и 
профилактика на заболяванията, които 
са полезни за обществото като цяло. 

Недостатъците са: 1/ Здравните 
разходи като част от бюджета подлежат 
на определяне от съответната институ- 
ция, разпределяща бюджета, поради 
това се смята, че размерът им се опреде 
ля повече или по-малко по политически 
критерии; 2/ Труден контрол за количес 
твото и качеството на предоставените 
услуги - както  от платеца (държавата/ 
общината), така и от потребителите 
(гражданите); 3/ Моделът не стимулира 
персоналната отговорност за здравето; 
4/ Моделът стимулира в определена сте 
пен хиперконсумацията на медицински 
услуги - ако и доколкото те са безплатни 
за пациента /Давидов, Б., 2003/.   

2. Социално здравно осигуряване – 
източниците на средства са вноските от 
и за осигурените лица, събирани в здра 
вен фонд или фондове. Размерът на 
вноските зависи от доходите, а достъпът 
до здравно обслужване – от потреб- 
ностите. Средствата, събрани във фонда 
се използват солидарно. Здравните фон- 
дове, дори и да са независими от държа- 
вата, действат в строго определени нор- 
мативни рамки.  

Предимства на социалното здравно 
осигуряване: 1) Осъществява принципи- 
те на солидарността - т.е. независимо от 
доходите и размера на вноските, всички 
осигурени получават медицински услуги 
и обезщетения; 2) Осигурява връзка меж 
ду поколенията; 3) Осигурява независи- 
мост на медицинското обслужване от 
размера и евентуалните проблеми на 
държавния (общинския) бюджет. 

Недостатъците са: 1) Тази органи- 
зация на финансиране е най-скъпо стру- 
ваща от всички. В някои изследвания се 
твърди, че тези модели са по-скъпи с 8-
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10% от тези на бюджетното осигуряване. 
2) Този тип организация на финанси- 
рането не стимулира в достатъчна сте- 
пен персоналната отговорност на гражда 
нина за собственото му здраве /Давидов, 
Б., 2003/.  

3. Директно заплащане от пациента 
– пациентите заплащат цялата стойност 
на медицинското обслужване или част от 
стойността, т.нар. съвместно плащане – 
част от цената се поема от осигури- 
телното дружество или фонд, а остана- 
лата част – от осигурения. Размерът на 
съвместното плащане варира за разли- 
чните държави, фондове, услуги и схеми 
на осигуряване. 

Директното заплащане от пациента 
може да бъде официално, когато се 
заплащат такси за ползване на услуги в 
обществената система или ползване на 
здравни услуги в частния сектор, но 
може да бъде и неофициално, когато се 
заплаща на изпълнителя на здравна 
помощ нерегламентирано. Причините за 
неформалното плащане могат да бъдат 
различни: с цел мотивиране на наетите 
на заплата изпълнители (разпростра-
нено в бившите социалистически страни) 
или като културална характеристика 
(напр. в Азиатските страни). 

Предимствата на директното плаща- 
не са: 1) При наличие на много голям 
брой потребители и лечители има адек- 
ватно търсене и предлагане на медици- 
нски услуги и формиралата се цена може 
да се приеме за равновесна и пазарно 
обусловена. 2) Моделът е удобен за 
потребителя; 3) Моделът е прост за обс- 
лужване; 4) Моделът стимулира пови- 
шаването на персоналната отгово- рност 
на всеки гражданин към собстве- ното му 
здраве. 

Недостатъците са: 1) Потребителят 
може да има остра потребност от услу- 
гата, но да няма достатъчно средства да 
я заплати; 2) Няма никаква гаранция за 
качеството на услугата, а и е възможно и 
да се формират монополно високи цени; 
3) Моделът не осигурява равенство в 
потреблението на медицински услуги. А 
постигането на такова равенство се 

смята за съществена цел на здравните 
системи по света (Давидов, Б., 2003).  

4. Частно застраховане – основано е 
на риска. Размера на премиите, запла 
щани от застрахованите зависи от 
степента на риск, той се изчислява на 
основата на очакваните разходи за 
предоставените услуги. При изчисля- 
ването се взима предвид възрастта, 
пола, здравословното състояние към 
момента на застраховане, професия, 
местожителство, вредни привички и т.н. 

Предимства на частното застра- 
ховане: 1) Наличие на широк диапазон 
от здравни заведения, обезпечаващи 
разно образни и качествени здравни 
услуги; 2) Без списъци за изчакване за 
медицинско обслужване; 3) Особено 
внимание се отделя на качеството на 
медицинската помощ и правата на 
пациентите; 4) Високи доходи на 
медицинския персо нал. 

Недостатъците са: 1) Висока стойност 
на медицинските услуги, недостъпност 
на медицинската помощ за значителна 
част от населението; 2) Неефективно 
използване на ресурсите; 3) Извършване 
на повече от необходимото процедури и 
изследвания на пациентите; 4) Отсъс- 
твие на държавно регулиране и контрол 
за качеството на медицинските услуги 
(Зубенко, С.А., 2008).  

В повечето държави се използва микс 
от тези системи на финансиране, като 
това зависи от социално-икономическите 
и политически условия. Има различия и 
по отношение на това, върху кого пада 
тежестта от събирането на средства за 
здравеопазване.  

През 2005 г. СЗО приема резолюция, 
призоваваща страните-членки да разра- 
ботят такива системи за финансиране на 
здравеопазването, които да доведат до 
постигане на следните две цели: 1) 
обезпечаване на всички граждани достъп 
до необходимите им медико-санитарни 
услуги, с достатъчно високо качество, за 
да бъдат те ефективни и 2) гаранция, че 
получаването на тези медицински услуги 
няма да доведе до финансови затруд- 
нения на гражданите (WHO, 2010). 
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 За съжаление, все по-малко са 
държавите в света, които могат да отго- 
ворят на изискванията на тази резо- 
люция. В традиционно бедните държави 
стандартът на живот продължава да 
бъде нисък, смъртността висока и свобо- 
дния достъп до здравни грижи – 
непостижим, а в развитите държави, зас- 
таряването на населението,  „епидеми- 
чното” разпространение на социално-
значимите заболявания и повишените 
потребителски изисквания, създават все 
повече пречки пред задоволяване на 
здравната система с финансови ресурси 
и/или задоволяване на здравните потреб 
ности на гражданите, без това да доведе 
до финансови затруднения за тях.  
Необходимо е всяка една държава да 
прави компромиси в три основни обла- 
сти: обхвата на покритие на населе- 
нието, набора от медицински услуги, 
които трябва да бъдат достъпни и про- 
цента от общата финансова тежест, 
който трябва да бъде платена от 
пациента. 

Предложенията на СЗО за повишава 
не на финансовата защита на населе- 
нието и премахване или намаляване на 
бариерите пред достъпа до здравна 
помощ са (WHO, 2010): 1) Обединяване 
на средствата целесъобразно – 
въвеждане на форми на предварително 
плащане и обединяване на средствата в 
един фонд, използвайки преимуществото 
на числеността; 2) Консолидация и 
компенсация – чрез консолидиране на 
множеството осигурителни фондове и 
компенсиране на рисковете, чрез израв- 
няването им; 3) Комбиниране на приходи 

от данъци и социално здравно 
осигуряване – приходите от двата 
източника могат да бъдат съхранявани в 
един фонд, а не в отделни; 4/ Задъл- 
жителните вноски помагат – незави- 
симо дали това са задължителни вноски 
към бюджета или към здравното 
осигуряване, тези средства позволяват 
да бъдат обхванати в системата и 
хората, които не могат сами да платят; 5/ 
Доброволните схеми са полезни като 
допълващи плащания – доброволната 
защита от финансови или здравни 
рискове може да помогне на хората да 
осъзнаят преимуществото на предвари- 
телните плащания и обединяването на 
средствата в един фонд; 6/ Пълно 
премахване на директните плащания – 
ако това е невъзможно, то процентът на 
директните плащания от общите разходи 
за здраве не трябва да превишават 15-
20%. 

На всички развити държави им 
предстои да вземат трудни решения – да 
направят по-ефективна здравната си 
система, да стабилизират демограф- 
ската ситуация, да се справят с недос- 
тига на работната сила в здравната 
система и по този начин да избегнат 
колапс в здравето на нацията, а оттам и 
икономическа стагнация, поради недос- 
тиг на работна ръка в държавата. Всички 
тези предизвикателства ще бъдат на 
дневен ред в следващите 10-15 години 
(Шарабчиев Ю.Т., 2011). 
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Abstract: Against the backdrop of developments in student tuition fees in the USA and the partial 

charging of fees in some of Germany’s federal states, we shall determine  whether and in what 
measure social inequality exists at US and German universities. Within this framework, we shall 
examine the extent to which the commodity “university education” is unequally distributed amongst the 
population (distributive imbalance) and which specific social groups are affected by inequalities of 
opportunity. In addition, the typical educational behaviour of different social strata will be identified and 
examined in the context of personal contributions to tuition financing in the USA and Germany. 

Key words: social inequality, university education, tuition financing, educational funnel. 
 
1. University Education in the USA 

and in Germany According to Social 
Stratum 

In 2009, Germany had its highest ever 
level of new students with 422,700 new 
enrolments. Since 2005, when the German 
federal states became entitled to charge 
tuition fees, there has been a relative 
increase of 11% of new students in states 
where fees are implemented, and 12% in 
those where they are not. Although new 
student numbers declined simultaneously 
with the introduction of fees in the states 
that had chosen to implement them, this 
was only a brief occurrence, so that on the 
whole, there is no negative interde- 
pendency between the charging of tuition 
fees and the number of new students in 
Germany.1 

                                                
1 In this context, the Stifterverband talks of a “one-off 
effect”, in the course of which the numbers of new 
students dropped in most of the federal states charging 
tuition fees, but two years after fee introduction, had 
risen again to exceed their previous level. Cf. 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: 
Auswirkungen von Studiengebühren, Ein Vergleich der 

Of the 45% of the population who 
achieved the qualification to study at a 
university in 2008, about three quarters of 
them actually enrolled at universities.2 
About 25% of them embarked on a non-
academic occupational training program.3 It 
is at this point – on the threshold of a 
university education – that closer 
observation shows marked social disparities 
in the educational stakes, which impact 
significantly on the socio-cultural 
environment at German universities.  

                                                                
Bundesländer nach Studierendenzahlen und ihrer 
sozialen Zusammensetzung, Ländercheck, Lehre und 
Forschung im föderalen Wettbewerb, September 2010, 
p. 5f. 
2 This percentage has been quite stable since the 
1990s and reflects the increased number of individuals 
qualifying for university entrance rather than an 
increase in the desire to go to university. 
3 Cf. Heine, C., Quast, H., Beuße, M., 
Studienberechtigte 2008 ein halbes Jahr nach 
Schulabschluss, 2010, p. 21 and p. 73. 
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Children According to whether the Father Holds a University Degree 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Own diagram based on Isserstedt, W., et al., Die wirtschaftliche und soziale Lage der 

Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2009, p. 11. 
 
Different opportunities at university level 

between the social groups are dependent 
on the occupational status of parents, and 
whether the parents hold a university 
degree themselves.4 

The educational funnel in Figure 1 
shows that if parents in Germany hold 
university degrees, this is a decisive selec- 
tion criterion on the threshold of a university 
education. Whilst in 2007, out of 100 
academic families, 71 children started 

                                                
4 Cf. Isserstedt, W., et al., Die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik 
Deutschland 2009, p. 9f. 

university, out of 100 educationally weak 
families, only 24 children did so.5 
Besides students from weak educational 
backgrounds and low-income family back 
grounds, students with a migration back 
ground also show a tendency to decide 
against a university education. Of all unive 
rsity students, 11% stem from migratory 
backgrounds6, which means such students 
are under represented and that the social 
strata found amongst university students fail 
to reflect the relevant percentages of the 
corresponding age group amongst the 

                                                
5 Cf. ibid., p. 11. 
6 Cf. Isserstedt, W., et al., op. cit., p. 7f. 
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population at large. Thus, although the 
attendance of a German university will ena 
ble many individuals the chance of further- 
ring their education, to an even greater 
extent, it will guarantee that the status of 
academics remains unchanged in future 
generations.7 
Although the German educational system 
has in recent times been criticized for rep- 
roducing social inequality, the USA has 
traditionally been known as a country which 
enables “unlimited educational opportunities 
for all members of society”. In fact, this 
belief in social upward mobility through 
“education and hard work in the country of 
unlimited possibilities”  remains undimi- 
nished.8 However, this belief cannot be 
empirically upheld with regard to an 
American university education. According to 
the U.S. Bureau of Labor Statistics, in 
October 2009, approx. 70% of all high 
school graduates of the year 2009 were 
enrolled at a university – the historic apex of 
a continuous rise in the number of first year 
students in the USA since 1959.9Table 1 
shows the enrolment rates of American high 
school graduates in 1988, 1998, and 2008, 
corresponding to family incomes. We can 
see that despite the significant parallel 
increase in study fees over the last few 
years, an increasing number of young 
people from a low-income family back- 
ground are going to university. 80% of high 
school graduates from the highest income 
quintile move on to a univer sity education – 
and thus havе a 25 high-                                                                                                        
er enrolment rate than those from the low 
est income quintile.10 

Further differences in university atten- 
dance figures are linked to the dependence 
on the ethnic background of the high school 
graduates. Whilst in the 1970s, high school 
graduates of, for example, Latin American 

                                                
7 Cf. Isserstedt, W., et al., op. cit., p. 10. 
8 Approx. 70% of the American population believe 

in the saying, “from shoe shine boy to millionaire”. Cf. 
Hertz, T., Understanding Mobility in America, 2006. 

9 Cf. U.S. Bureau of Labor Statistics, college 
Enrollment and Work Activity of 2009 High School 
Graduates, 2010, p. 1. 

10 Cf. Collegeboard, Education Pays 2010, p. 35. 

origin, went to university as frequently as 
white Americans, by 2008, this figure had 
dropped from 49.0% to 36.7%.11  

Similarly to Germany – if not quite as 
pronounced –the parental educational 
background was either a favourable influe 
nce or a challenging influence on a gradua 
te’s decision to move on to university. For 
several years now, American students have 
been coming increasingly from academic 
families. In this respect, the percentage of 
students whose parents’ highest level of 
education was high school graduation has 
fallen continuously from the academic year 
1999/2000 to 33.5% in 2007/8. Simul- 
taneously, the percentage of students with 
one parent who has attended university but 
not graduated, rose from 22.9 to 27%. 
Comparatively stable, however, is the 
percentage of students – 40% - whose 
parents hold a Bachelor’s degree or 
higher.12  

To sum up: access to American 
universities reveals fundamental social 
disparities despite a marked “educational 
optimism”. Analogously to the situation in 
Germany, lower chances of attending a 
university result from the social structural 
characteristics of “low income family back 
ground”, “weak educational family back 
ground” and “migratory family background”. 
Whilst in Germany educational and 
occupational status of the parents are key 
to a student’s decision about whether to 
study or not, in the USA it is primarily the 
family income which has a socially selective 
impact on the threshold of university 
entrance. This different weighting seems to 
a large extent to be due to the different fee 
systems in Germany and America. A combi 
nation of the before-mentioned selection 
criteria in the case of a student with a migra 
tion background, from a low-income and 

                                                
11 Cf. ibid., p. 36; NCES, Digest of Education 

Statistics 2009, p. 296. Here, and in the following, the 
differentiations between  students of White, African-
American, Latin American heritage are part of the 
established sociodemographic classifications used in 
America for statistical purposes. 

12 Cf. NCES, Profile of Undergraduate Students, 
2010, p. 4. 
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educationally weak family substantially low 
ers the chance of going to university in both 
countries. 

 

 

Table 1: Transition to University by High School Graduates According to Family Income 
1988, 1998, 2008 in % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Own dia  gram based on Collegeboard Education Pays 2010, op. cit., p. 35. 
 

 
 
2. Choice of University and Choice 

of Study Programme According to 
Social Stratum 

 
For both the USA and Germany, in 

addition to the before-mentioned social 
selectivity with regard to university entrance 
in general, there are persistent differences 
in the choice of university and in the choice 
of study programme, which are directly 
linked to the social stratum to which a 
student belongs. If we compare the various 
types of university in USA and Germany 
with regard to their socio-demographic 
make-up and to their student recruiting 
patterns, it becomes obvious that both Ger 
man and American universities are insti- 
tutions of social closure. Thus, in Germany, 
those children with an academic family 
background who wish to go to university are 
much more likely to attend an Universität 
(traditional university) than a Fachhoch 
schule (university of applied science with a 
more practical orientation). The percentage 
of children with an aca- demic family 
background who were attending a tradi- 
tional university was 59%, whilst 45% of 
them were attending a university of applied 
science. In contrast, children from families 
with no academic tradition who ha- ve 
gained their university entrance quali- 
fication (Abitur) are much more likely to 

attend a university of applied science than a 
traditional university.13 

Discrepancies between the two types of 
university can also be found in dependency 
on students’ social backgrounds. Although 
in the last two decades the social compo- 
sition of the students at universities of 
applied science has continued to even out, 
simultaneously at traditional universities the 
social divide is widening.14  

Social inequality with regard to the 
choice of university in the USA is just as 
evident. The higher the level of education of 
their parents, the more likely beginner stude 
nts are to embark on a four-year prog 
ramme of study rather than a 2-year one 
and are more likely to visit private institu- 
tions than public ones. Whereas 32.8% of 
students on 2-year study programmes at 
public universities come from a non-aca- 
demic family background, for 4-year prog- 
rammes it is a percentage of 19.3%, and at 
4-year programmes at private universities, 
the figure is only 14.7%.15  

Finally, another social selection is imple- 
mented by the average tuition fees, which 
vary depending on the respective funding 
bodies of the universities. Because the 

                                                
13 Cf. Heine, C., et al., Studienanfänger im 

Wintersemester 2007/08, 2008, p. 12f. 
14 Cf. Isserstedt, W., et al., op. cit., p. 13. 
15 Cf. NCES, Choosing a Postsecondary 

Institution, 2009, p.4. 

Income Quintile 1988 1998 2008 
Lowest Quintile 38% 51% 55% 
Second Quintile 36% 51% 57% 
Third Quintile 48% 63% 61% 

Fourth Quintile 61% 70% 69% 
Highest Quintile 73% 79% 80% 
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public 2-year community colleges charge 
the lowest fees, a lot of these are attended 
by students from low-income families. In 
order to save money, many students cons- 
ciously begin their studies at a less expen- 
sive two-year Community College and – 
after having attained their Associate Degree 
– move on to a (rather expensive) four-year 
institution for another two years to complete 
their Bachelor’s degree. High school gradua 
tes from high-income families, on the other 
hand, chose from the start a university 
which offers a 4-year programme. Children 
from very high-income families prefer to 
attend an expensive, prestigious and selec- 
tive public or private institution.16  

Furthermore, distinctive differences in 
the concentration of ethnic minorities can 
be found at the different types of American 
universities. Of high school graduates, tho- 
se with a migration background are very 
likely to study at a Community College.17 Of 
African-American students, 11% study at 
one of the approximately 100 Historically 
Black Colleges and Universities (HBCU).18  

Social selectivity is not only evident with 
regard to university access in general and 
to the choice of university, but also with 
regard to the decision about what academic 
discipline should be chosen. A plethora of 
studies in Germany provide evidence that 
children in Germany with an academic 
family background who wish to go to 
university prefer to study academic discip- 
lines such as medicine, pharmaceutics or 
law, whereas children from low-income and 
educationally weak social strata more fre- 

                                                
16 Cf. Institute for Higher Education Policy, A 

Portrait of Low-Income Young Adults in Education, 
2010, p. 3; Collegeboard, Education Pays 2010, p. 38; 
Haveman, R., Smeeding, T., The Role of Higher 
Education in Social Mobility, 2006, p. 6. 

17 Cf. Haveman, R., Smeeding, T., op. cit., p. 15. 
18 HCBUs  are insitutions of tertiary education 

which were established prior to 1964. Originally, they 
served the African-American population in the USA, 
although nowadays they are open to students from all 
ethnic backgrounds. HCBUs are partly in public hand 
and partly private. Cf. NCES, Digest of Education 
Statisitics 2009, p. 355; NCES, The Condition of 
Education 2010, p. 116; Blackshire-Belay C., Die 
Diversifizierung von Lehrköper, Angestellten und 
Studierenden im Hochschulbereich, 2001, p. 162. 

quently choose teacher training prog- 
rammes or educational studies or electrical 
engineering.19 Similar studies in the USA 
have shown that students with a non-
academic family background and those with 
a migration background show a greater 
tendency to undertake a 2-year technically 
oriented occupational training programme 
and that when they do choose to study the 
more academic disciplines, they then prefer 
to study educational sciences rather than 
natural sciences such as mathematics or 
physics.20 Thus, not only the decision on 
whether to go to university, but also the 
choice of university and the choice of 
academic disciplines is characterised by 
social disparities. Controlling for the 
established opportunity inequality factors of 
“educationally weak family”, “low-income 
family” and “migration background”, a 
systematic correlation between social back 
ground and choice of university and choice 
of academic discipline was found. Whilst 
the German universities of applied sciences 
and the American community colleges are 
proving to be key institutions of interge- 
nerational educational mobility, Germany’s 
traditional universities and the 4-year 
institutions in the USA – most particularly 
the high-ranking and selective ones – are 
promoting intergenerational (status) repro- 
duction.21 The high correlation between the 
educational achievement of parents and 
family income enable beginner students 
from the higher social strata to achieve 
better salary levels by choosing to attend 
prestigious universities and study 
prestigious disciplines. In return, via enrol 
ment at less renown and less influential 
institutions, beginner students from the 
lower social strata are steered into profes- 

                                                
19 Cf. Becker, R., Haunberger, S., Schubert, F., 

Studienfachwahl als Spezialfall der 
Ausbildungsentscheidung und Berufswahl, 2009, p. 
292f; Maaz, K., Soziale Herkunft und 
Hochschulzugang, Effekte institutioneller Öffnung in 
Bildungssystem, 2006, p. 50; Heine, C., et al., op. cit., 
p. 303. 

20 Cf. Blackshire-Belay, C., op. cit., p. 162f. 
21 Cf. Haveman, R., Smeeding, T., op. cit., p. 14ff.; 

Heine, C., et al., op. cit., p. 13. 
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sional and social positions that are less 
prestigious and influential. The choice of 
university and of academic discipline can 
therefore be seen as a particular case of 
social-stratum-specific difference in educa- 
tional choice and occupational choice.22 

 
3. Causes behind the Creation and 

Reproduction of Educational Inequality  
 
Existing theoretic approaches for 

explaining the cause and effect relationship 
between education inequality and social 
background all belong to the so-called 
“rational choice theories”. What these all 
have in common is that they regard 
educational inequality to be an “aggregate 
consequence of earlier individual educa 
tional decisions”23, which vary amongst the 
social classes. 

At each institutionally stipulated 
transition point in the educational system, 
individuals or parents make an educational 
choice, which is conditioned by their 
background, under consideration of their 
school qualifications, which are social 
stratum-dependent. On the basis of the 
idea of human capital theory, Boudon24 
regards parental educational decisions to 
be the result of cost-benefit considerations 
of existing educational choices: parents 
choose the option for their children which 
the parents deem to be most profitable. 

 
3.1 The Impact of Primary Social 

Background Effects 
 
Boudon links the creation and repro 

duction of unequal educational opportu- 
nities to primary and secondary effects of 

                                                
22 Cf. Becker, R., Haunberger, S., Schubert, F., op. cit., 
p. 307f.; Institute for Higher Education Policy, A 
Portrait of Low-Income Young Adults in Education, 
2010, p. c. 
23 Kristen, C., Bildungsentscheidungen und 
Bildungsungleichheit, 1999, p. 16 (hier: authors’own 
translation). 
24 Boudon, R.: Limitations of Rational Choice Theory. 
The American Journal of Sociology, Vol. 29, p. 1. Cf. 
Becker, R., Soziale Ungleichheit von Bildungschancen 
und Chancengerechtigkeit, 2010, p. 167; Kristen, C., 
op. cit., p. 22. 

social origin, whereby primary effects 
describe the impact of the intensity of the 
development and motivation of children 
during the socialization process on their 
academic performance and skills26. This 
intensity differs between the various social 
classes. More frequent learning opportu 
nities, intensive development support and 
the imparting of language, motivation to 
learn, a stimulating environment and self-
regulatory learning and action help children 
from the educationally strong social strata 
to achieve better at school. On the other 
hand, children from low-income and 
educationally weak social strata perform 
less well at school on account of cognitive 
disadvantages stemming from a less favo 
urable, less motivating social environ 
ment.27 This cultural socialisation effect can 
be concretized with the help of Bourdieu’s28  
theoretical deliberations on social repro 
duction. As a central concept, he introduced 
the notion of “habitus”, which can be under 
stood as all the attitudinal dispositions, 
thought patterns, perceptions and strategic 
behaviour acquired and internalized within 
a family context. 

This also includes learning strategies 
and educational motivation that are specific 
to social background, and language codes 
and cultures that are conveyed by parent to 
child during the process of family social 
lization and which  are considered to influe 
nce academic success. Economic, cultural 
and social resources are unevenly distri 
buted amongst the social strata and acco- 
unt for children growing up in different 
socialization contexts where they develop 
types of “habitus” that are social stratum-

                                                
26 Boudon, R., 1998, op. cit., 817ff ; Boudon, R., 2003, 
op. cit., p. 1ff. 
27 Cf. Maaz, K., Baumert, J., Cortina, K., Soziale und 
regionale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem, 
2008, p. 223f.; Becker, R., Entstehung und 
Reproduktion dauerhafter Bildungsungleichheiten, 
2009, p. 105ff.; also Soziale Ungleichheit von 
Bildungschancen und Chancengerechtigkeit, op. cit., 
p. 169f.; Maaz, K., op. cit., p. 52; Kristen, C., op. cit., p. 
22. 
28 Bourdieu, P., Ökonomisches Kapital, kulturelles 
Kapital, soziales Kapital, 1983, p. 190f. 
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specific.29 In his analyses, Bourdieu differ 
rentiates between three types of “capital”. 
He defines “economic capital” as all forms 
of economic resources which – on their own 
– do not, however, account for the position 
of an individual in society. Bourdieu sees 
“educational capital” to be “cultural capital”, 
comprising in addition to thought and 
behaviour patterns the possession of cul- 
tural goods and academic titles.30 Bou- 
rdieu’s “social capital” is a stable social rela 
tionship network which enables the reali 
zation of mutual interests and shared help 
and advice. These three intercom vertible 
and interchangeable31 types of capital are 
characteristic of social status and are key 
elements in the social reproduction pro- 
cess.32 

Owing to these differences emanating 
from social background in non-school edu 
cation, children have different opportunities 
and chances of success right from the 
onset. The lower the social status, the 
smaller the cultural capital, the more limited 
academic success and the greater the 
social distance to  university attendance. 
Children from such a family background 
lose out significantly more frequently than 

                                                
29 Bourdieu gives no explanation as to how 

stratum-specific forms of habitus are created. His 
reproduction approach does not, then, represent a 
socialization theory; he is more concerned with the 
results of the socialization process. In fact, the process 
of intergenerational transmission of educational 
opportunities has as yet not been sufficiently 
researched and is referred to as a “black box”. Cf. 
Becker, R., Lauterbach, W., Bildung als Privileg, 
2010,p. 18. 

30 Bourdieu depicts three types of cultural capital: 
embodied, objective and institutionalized cultural 
capital. The first has to do with “self” and impresses 
itself upon habitus; the second comprises in addition to 
the possesstion of cultural goods such as books or 
paintings also their usage and enjoyment and the 
visiting of cultural facilities; the last one facilitates 
access to educational institutions, jobs and 
consequentially to a position in the social hierarchy  
via the acquisition of qualification certificates. 
Bourdieu, P., op. cit., p. 190f., cf. Maaz, K., op. cit, p. 
56 f. 

31 Bourdieu, P., op. cit., 190f. ; Maaz, K., op. cit, p. 
55. 

32 Cf. Maaz, K., op. cit., p. 55ff.; König, M., Habitus 
und Rational Choice, 2003, p. 53ff.; Maaz, K., 
Bauemrt, J., Cortina, K., op. cit., p. 207f. 

their peers from more favourable social 
backgrounds when they encounter the 
selection mechanisms of the education 
system. The result is an uneven distribution 
of children from different social strata on 
existing educational trajectories and in 
educational institutions.33 Primary social 
origin effects are the reason why children 
from lower-stratum families in Germany at 
the end of their primary schooling fail to be 
recommended for attendance of an acade 
mic secondary school (Gymmnasium) but 
are steered away from the direct pathway to 
university. In best cases, they will even 
tually get a qualification to attend a univer- 
sity of applied science or will qualify for 
academic university attendance via adult 
education.34 These primary effects also ex- 
plain the various stratum-specific final high 
school grades and academic ability tests 
which give young people in the USA 
different opportunities to access the more 
successful and prestigious universities and 
colleges. 

 
3.2 The Impact of Secondary 

Social Origin Effects 
 
Whilst primary social origin effects 

describe the long-term impacts of stratum-
specific socialization contexts on the crea- 
tion and reproduction of educational inequ- 
ality, the secondary effects of the social 
stratum to which a person belongs have 
short-term, direct impacts on educational 
opportunities. Boudon defines such secon- 
dary effects as social origin-specific differe- 
nces in the cost and benefits deliberations 

                                                
33 Cf. Hillmert, S., Soziale Ungleichheit im 

Bildungsverlauf, 2010, p. 87f.; Becker, R., Entstehung 
und Reproduktion dauerhafter Bildungsungleichheiten, 
2009, p. 106f.; Becker, R., Soziale Ungleichheit von 
Bildungschancen und Chancengerechtigkeit, 2010, p. 
169f.; Becker, R., Soziale Ungleichheit von 
Bildungschancen und Chancengerechtigkeit, 2010, p. 
169f.; Maaz, K. op. cit., p. 52; Kristen, C., op. cit., p. 
22. 

34 Cf. Becker, R., 2009, op. cit., p. 106f.; Becker, 
R., 2010, op. cit., p. 170f., 
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on various forms of education and the 
ensuing choice of an occupational path.35  

On the basis of the social position  
theory, which was developed by Keller and 
Zavalloni36, he observes the achieved or 
desired educational qualification in relation 
to the social status of the family in the  
social structure. Decisions in favour of or 
against a (further) educational step are 
always made within the context of a family’s 
social position and thus represent their 
attitudes to education and their educational 
tradition. Individuals from a society’s 
different strata pursue different educational 
aspirations because they are positioned at 
varying social distances to the targeted 
educational goals. Thus, children with 
academic parents have to cross conside 
rably less social distance and educational 
hurdles on the path to tertiary education 
than children from educationally weak fami- 
lies. Owing to their high social status, the 
acquiring of university degrees is within 
reach whereas children from lower-status 
families need a much higher level of 
aspiration37 if they are to decide in favour of 
university. Boudon links this to stratum-
related inequalities in the number of 
university students, hypothesizing that the 
assessment of benefits and costs of an 
academic education differs in dependence 
on social background. The same costs for 
education are a heavier burden to bear for 
lower income families, whilst the 
educational benefits for students from lower 
social groups are not so large.38  

                                                
35 Cf. Boudon, R., 1998, op. cit., p. 817ff; Boudon, R., 
2003, op. cit., p. 1; cf. Becker, R., 2009, op. cit. p. 107. 
36 Keller, S., Zavalloni, M., Ambition and Social Class: 
A Respcification. In: Social Forces, 1964, Vo. 43, No. 
1, 58ff. 
37 Cf. Kristen, C., op. cit., p. 22f.; Maaz, K., Baumert J., 
Cortina, K., op. cit., p. 224; Maaz, K., op. cit., p. 66f. 
38 Boudon’s approach diverges at this point from 
human capital theory, which assumes equal returns 
from equal educational qualifications for all groups of 
the population. Boudon, R., 1998, op. cit., p. 817ff ; 
Boudon, R., 2003, op. cit., p. 1ff ; cf. Becker, R., 2009, 
op. cit., p. 107f.; Hillmert, S., op. cit., p. 90; Kristen, C., 
op. cit., p. 23ff.; Müller, W., et al., Hochschulbildung 
und soziale Ungleichheit 2009, p. 293; Maaz, K., 
Baumert, J.,/Cortina, K., op. cit., p. 224; Maaz, K., op. 
cit., p. 66f. 

The reason for the differing stratum-
related rates of return is the risk of loss of 
status which threatens the more privileged 
stratum of society if they fail to invest in the 
academic education of their children. The 
choice in favour of university education is 
significantly more advantageous and profi- 
table than it is for lower social groups. The 
latter are not dependent on university 
education for maintaining their status, and 
the attainment of the university entrance 
qualification followed by occupational trai- 
ning can ensure the intergenerational 
maintenance of status.39  

Stratum-specific differences in the 
weighting of costs and benefits are the 
reason, then, why even in cases where 
academic performance is identical, young 
people from lower-income families forgo 
university much more frequently. Less 
accomplished young people with a 
“privileged” family background have – even 
if their academic performance is “middling” 
a much greater chance of going on to 
university., Potential academic deficits or 
failures can be compensated by the 
available parental resources (e.g. coaching, 
private teachers, private boarding schools). 
Lower-status families do not have the 
necessary financial means or the necessary 
know-how for dealing with poor academic 
performance.40  

The wish to maintain status and the 
short social distance to academic degrees 
motivate young people from high-status , 
high-income families to take up their studies 
at renowned universities and colleges in the 
most prestigious and profitable academic 
disciplines. The subjective viewpoint of 
young people from low-status families pla 
ces more weight on the immediate costs of 
an educational option in comparison to 
what seems an uncertain profit at some 
point in the future. Owing to a lack of 
resources, planning is based on a shorter 

                                                
39 Cf. Becker, R., 2009, op. cit., p. 107f.; Müller, W., et 
al., op. cit., p. 293; Kristen, C., op. cit., p. 23; Maaz, K., 
op. cit., p. 67; Hillmert, S., op. cit., p. 98. 
40 Cf. Becker, R., 2009, op. cit., p. 117; Müller, W., et 
al., op. cit. P. 310f. 



 55

time horizon, within which time they have to 
gain their academic qualification. The 
educational decision is then made in favour 
of a comparatively secure profit which 
shorter academic programmes offer – 
mostly at less prestigious universities and 
colleges.41 Boudon hypothesizes that with 
regard to the weighting of primary and 
secondary effects, the latter is of central 
importance to the emergence and 
reproduction of educational inequalities in 
modern societies.42 The primary family 
origin effects form the basis of the stratum-
specific inequality distribution of success 
opportunities at the beginning of an 
educational biography, and, perhaps take 
effect during the earliest transitions in the 
educational system. However, as these 
effects continue to have increasingly less 
impact, so the relevance of the secondary 
effects on the individual decision points 
along the educational path grows. Even a 
small impact of secondary effects suffices 
to cause marked social differentiation in 
educational participation.43 In this context, 
we can understand the domination of 
financial grounds for not going to or drop- 
ping out of university over performance-
related motives. Boudon’s thesis which 
states that cost-benefit calculations vary 
according to social backgrounds when it 
comes to decision making about a univer 
sity education or not, strengthens the claim 
that the financial secondary effects emana 
ting from social background are the connec 
ting factor for the structuring of personal 
financial contribution at university level. If it 
is a political policy in times of a “knowledge 
society and demographic change” to increa 
singly motivate those people to study who 
have otherwise shied away from a univer- 
sity education, then it should be taken into 

                                                
41 Cf. Müller, W., Pollak, R., Weshalb gibt es so wenige 
Arbeiterkinder in Deutschlands Universitäten?, 2010, 
p. 312; Becker, R., 2009, p. 109f.; Müller, W., et al., 
op. cit., p. 313; Hillmert, S., op. cit., p. 98. 
42 Boudon, R., 1998, op. cit., p. 817ff ; Boudon, R., 
2003, op. cit. p. 1ff. 
43 Cf. Müller, W. et al., op. cit., p. 313f. ; Kristen, C., op. 
cit., p. 23; Maaz, K., op. cit., p. 67; Becker, R., 2009, 
op. cit., p. 108. 

consideration that the educational beha- 
viour of the individual social strata after the 
achieving of the university entrance qualify 
cation(Abitur) is based on differences in the 
anticipated cost burden and the expected 
profits. The cost-benefit weighting with 
regard to the decision to go on to university 
or not can be significantly influenced by a 
socially acceptable type and extent of 
personal financial contributions and the 
availability of means for promoting and 
financing university studies.44 

 
3.3 Institutional Explanation 

Approach 
 
Apart from primary and secondary 

effects of social origin, the institutional 
structure of the education system also 
contributes to the creation and reproduction 
of unequal educational opportunities. Pa- 
rental education decisions (secondary 
effects), which vary according to social 
background – are always made within the 
context – and according to the institutional 
guidelines of – the more or less stratified 
educational system. Furthermore, the 
selection mechanisms, which do not only 
relate to academic performance (primary 
effects), implement a stratum-specific 
distribution in existing educational pathways 
and institutions.45  

 
Institutional explanation approaches with 

regard to educational inequality assume 
that there is a “central structuring effect” of 
the education  system46 on individual educa 
tional biographies and successes. Building 
on Boudon’s theory of primary and secon 
dary effects, they focus on the relationship 
between institutional framework conditions 
and individual educational decisions.47  

If we examine educational inequality 
according to Boudon, that is, as a result of 

                                                
44 However, one has to consider that educational 
decisions are not only derived from rational 
considerations. More often than not, they are based 
upon individual preferences and a lack of information. 
45 Cf. Hillmert, S., op. cit., 90ff. 
46 Hillmert, S., op. cit., p. 79. 
47 Cf. Becker, R., 2009, op. cit., p. 119. 
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consecutive educational decisions, which 
vary systematically in dependence on social 
stratum; decisions which have to be made 
by individuals or parents, at institutionally 
specified decision points in the educational 
system are of decisive significance.48 When 
and how frequently these decisions occur 
within an educational biography, and how 
great the educational range on offer is, are 
decisive for the scope and the permanence 
of educational inequality. An educational 
choice that is made at these transition or 
branching points has – particularly in more 
restrictive educational systems – long-term, 
binding and practically irreversible 
consequences, which promote educational 
inequality for all following paths to be taken 
and for further educational and life 
opportunities.49  

The German educational system has 
been criticized for a long time now in as far 
as its structure is claimed to promote social 
inequality, not only on account of the 
numerous decision situations it entails, but 
also the early filtering of children into 
parallel educational channels. Both are said 
to channel children into stratum-specific 
educational streams. After only four years 
of basic schooling, the first and most 
decisive turning point comes at the 
transition to Hauptschule, Realschule, 
Gesamtschule or Gymnasium schools. The 
decision taken at this point on the basis of 
parental wishes (secondary effect) and the 
primary school’s performance assessment 
(primary effect) is a very unreliable one with 
regard to the academic performance abili 
ties of children, and thus tends to be more 
orientated towards parental educational 
aspirations and parents’ cost-benefit calcu 
lations rather than towards the actual 
abilities and skills of a child. The younger a 
child is at a decision point, the fewer 
indications are available as to whether he 
or she would be able to meet the 
requirements of a more sophisticated 

                                                
48 Boudon, R., 1998, op. cit., p. 817ff ; Boudon, R., 
2003, op. cit., p. 1ff. 
49 Cf. Becker, R., Lauterbach, W., op. cit., p. 33; 
Kristen, C., op. cit., p. 16f 

educational option, such as the Gymnasium 
school. The younger a child is, the higher 
and heavier are the anticipated costs of 
such a long educational career. The lack of 
a guarantee of academic success and the 
anticipated high costs in combination cause 
educationally weak, low-income families to 
choose the less risky and less 

 costly educational option, i.e. they send 
their children to a Hauptschule or 
Realschule school.50 Thus, the academic 
performance-independent social filter – 
which is observed at the threshold of 
university entrance – is already being 
implemented on the threshold of secondary 
education.51  

On account of this enforced choice of 
secondary school form at such an early 
stage in an educational biography, a lot of 
potential university students are steered 
away from the direct path to a university 
education. Under the impact of secondary 
effects, socially homogeneous pupil popula- 
tions and social background-specific lear- 
ning environments are formed at the 
different types of school. This homogenous 
social structure at the German Hauptschule 
in particular is not beneficial for the develop 
pment and academic performance of the 
children there, and thus questions the 
multiciplicity of the German educational 
system.52  

Apart from the early strategic decision at 
the end of primary schooling, the German 
education system implements a number of 
further selection mechanisms during an 
educational career. The decision-intensive, 

                                                
50 Cf. Geißler, R., Bildungschancen und soziale 
Herkunft, 2006, p. 44; Becker, R., 2009, op. cit., p. 
119f.; also 2010, op. cit., 166f.; Maaz, K., Baumert, J., 
Cortina, K., op. cit., p. 221; Becker, R., Lauterbach, 
W., op. cit., p. 31ff.; Müller, W., Pollak, R., op. cit., p. 
309. 
51 Furthermore, studies have shown that the 
recommendations given at the end of the Grundschule 
primary school are not solely performance-related, but 
are also oriented towards the social background of the 
child. Cf. Geißler, R., Die Sozialstruktur Deutschlands, 
2008, p 292; Maaz., K., Baumert, J., Cortina, K., op. 
cit., p. 221. 
52 Cf., Geißler, R., 2006, op. cit., p. 44f; Becker, R., 
Lauterbach, W., op. cit., p. 34; Maaz, K., Baumert, J., 
Cortina, K., op. cit., p. 222; Hillmert, S., op. cit., p. 88. 
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highly differentiating parallel structure of the 
German education system enforces at the 
end of each educational phase a funda- 
mental decision between remaining in 
education or entering the workforce. At 
each decision stage, social background 
effects come into play, so that at each 
educational stage the social selectivity and 
social background-specific similarities of the 
pupils tends to increase.53 In the course of 
educational expansion and the changes in 
the significance of the university entrance 
qualification Abitur this effect has relocated 
up to a higher level. Children from educa- 
tionally weak and low-income social strata 
are increasingly choosing to gain their 
Abitur qualification, but not in order to move 
on to university but to be more successful in 
gaining an apprenticeship or job-training in 
the occupation of their choice. The decree 
se in social disparities on the path towards 
Abitur is, consequentially, going hand in 
hand with an increase in such disparities 
after that qualification has been gained.54  

At each individual branching point of the 
German education system, the educational 
decision that has to be made there is 
always dependent on the available choice 
of alternative options. Depending on the 
chosen educational path and on barriers to 
access, participants in German education 
encounter a broad spectrum of educational 
alternatives55, including the gaining of such 
a qualification either by the direct path or an 
indirect path – either full time or in parallel 
with a job -  the entering into “dual 
vocational training” – either as a 
combination or vocational college plus job 
or a university of applied science plus job – 
or getting a job with training or without 
training, etc.56 Substantially “distracting” 

                                                
53 Cf. Müller, W., et al., op. cit., p. 292 ; Kristen, C., op. 
cit., p. 16f. 
54 Cf. Müller, W., et al., op. cit., p. 292f. 
55 It should be noted that once educational decisions 
have been made, the choice at other further branching 
points may be severely limited on account of these 
prior decisions. In addition, access to certain 
educational paths may remain barred on account of 
formal barriers such as minimum grades. 
56 In an ideal case, a decision in favour of a particular 
educational path has already involved knowledge of all 

effects away from the direct path to a univer 
sity degree emanate particularly from the 
system of vocational education. This possi 
bility of embarking on vocational training, 
which leads to a full occupational quali 
fication at the end of it, is already impacting 
on the educational behaviour of the 
educational weak and low-income social 
strata at the end of primary education when 
a decision has to be made with regard to 
secondary schooling. The chance of secu 
re, inexpensive occupational training has a 
lot to do with the different social back 
ground-related educational behaviour, stee 
ring individuals  away from university atten 
dance,57 although a university degree would 
be more profitable in the long-term. 

 In contrast with Germany’s education 
system with all its ramifications, the USA’ 
system is structured as a straight line. After 
finishing Elementary School – the U.S. 
equivalent of the German primary school 
Grundschule, children move on to the High 
School at the age of about 10.58 It is the aim 
of all American schoolchildren to gain their 
High School Diploma after 12 years at the 
school and this qualification forms the basis 
for all other educational steps.59 In contrast 
with Germany, the U.S. implements vertical 

                                                                
other options and their respective consequences. 
However, it is doubtful whether parents in low-income 
and educationally weak families have the relevant life 
experience and education to be in a situation to weigh 
up the pros and cons of higher education. There is 
insufficient research as yet to indicate whether socially 
selective information behaviour is involved. It is 
assumed that the various social groups base their 
decisions on familiar, “tried-and-tested” experiences. 
Cf. Becker, R., 2009, op. cit., p. 105; Hilmert, S., op. 
cit., p. 99ff; Becker, R., Lauterbach, W., op. cit., p. 35. 
57 Cf. Becker, R., 2009, op. cit., p. 104; Müller, W., 
Pollak, R., op. cit., p. 310ff.; Müller, W. et al., op. cit., p. 
287ff. 
58 Depending on the federal state, the High School is 
split into Junior High School or Middle School (classes 
7-9) and Senior High School (classes 10-12). In some 
states, there are so-called Combined Junior-Senior 
High Schools. Cf. Pan America Corporation, Primary 
Education, 2008. 
59 The length of compulsory education is varied 
according to the individual federal states. It begins at 
the age of at least 5, at most 8 years and ends at the 
age of 16 to 18. Cf. National Conference for State 
Legislatures, Compulsory Education, 2010. 
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differentiation, i.e. it is not the objective to 
“stream” children into specific types of 
schools depending on their academic skills 
and performance.60 Owing to this insti 
tutionally regulated, uniformly linear edu- 
cational path in the USA, the schoolchildren 
there display at the age of abut 17 only 
slight deviations in their previous school 
careers. For U.S. children, then, there is a 
long period of time over which children of 
the same age have – at least formally – 
easier access to tertiary education. 

 However, despite uniform and linear 
schooling, a closer look reveals that there 
are still substantial social disparities at High 
School level. Depending on the residential 
area in which a High School is located, 
schools differ considerably with regard to 
the social make-up of their students, the 
competency of their teachers and the chan 
ces of gaining the High School Diploma.61 
Depending on the residential area, there is 
a high concentration of students from the 
same or similar social background, forming 
the same learning environments and homo 
genous social groups – just as we have 
identified for German schools. The huge 
gap between so-called high poverty and low 
poverty Schools is becoming a big problem, 
both on a social and individual level: at the 
16,122 high poverty Schools at primary and 
secondary levels, more than three quarters 
of children there come from very poor 
families and from ethnic minorities. The 
teachers themselves hold inferior university 
degrees and have less professional 
experience. The crime rates are higher and 
academic performance is significantly lower 
than the average at low poverty schools.62 

                                                
60 Children with learning difficulties receive extra 
support either within the class or in small groups; 
extraordinarily gifted children have the possibility to 
attend higher classes or to skip grades. Cf. Pan 
America Corporation, USA Education System, 2008. 
61 Cf. NCES, The Condition of Education 2010, op. cit, 
p. 5ff.; Schreiterer, U., Eine Frage des Geldes,2008; 
Haveman, R.; Smeeding,, T., op. cit., 2006, p. 12. 
62 Conditions at low poverty schools are diametrically 
opposed: a maximum of one quarter of the students 
are poor; the majority of them are white; about half of 
the teachers hold a Master’s degree and have enough 
academic experience; the crime rate is low and 

Children from this type of High School 
environment have less chance of success 
and a brighter future: only 68% of the 
students at high poverty schools gained 
their Diploma in 2007/2008; in 1999/2000 it 
was still 86%. Only 28% of them went on to 
take a 4-year university degree prog 
ramme.63  

The example of U.S. High Schools 
shows that comprehensive schooling does 
not necessarily go hand-in-hand with equal 
education opportunities. Social (self) selec 
tion mechanisms trigger off stratum-related 
differentiation even in comprehensive 
school forms. The sparsely available private 
High Schools in the USA (approx. 11%), 
which children from high-income families 
enrol in, in the hope of gaining entrance to 
a prestigious college or university, also play 
their part in his process of differentiation. In 
contrast to the normal, non-fee paying 
state-run High Schools, the so-called Colle- 
ge Preparatory Schools are well know for 
their selective acceptance of students, inten 
sive preparation for university entrance and 
high entrance rates for elite colleges and 
universities.64  

Owing to the modular structure and low 
restrictiveness of tertiary education in the 
USA, we can assume that there is no 
“distraction” away from university entrance 
in the form of alternative education paths – 
such as Germany’s vocational education 
system. Thus, building on an “Associate 
Degree”, offered by the 2-year institutions, 
within 2 further years, the Bachelor Degree 
can be gained at a 4-year university.65 In 
Germany, however, it is not usually pos 
sible to shorten the length of a university 
degree programme by being granted credit 

                                                                
academic performance is substantially better than at 
high poverty schools. Cf. NCES, The Condition of 
Education 2010, op. cit., p. 5ff. 
63 In comparison, the graduation rate at low poverty 
schools has remained at a constant 91%; the transition 
rate to 4-year colleges/universities is 52%. Cf. NCES, 
The Condition of Education 2010, op, cit., p. 17. 
64 Cf. Fabrikant, G., At Elite Prep Schools, 26.01.2008; 
Hartmann, M., Elite und Masse, no year, p. 7, 
Schreiterer, U., op. cit. 
65 Cf. Havemann, R., Smeeding, S., op. cit., p. 15f. 
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points from a vocational training prog 
ramme.66 

 
The analysis of the structure of educa 

tion systems in the USA and in Germany 
with regard to their potential for causing 
inequality effects shows that an education 
system – depending on its institutional 
organization - can contribute significantly to 
the creation and reproduction of unequal 
educational opportunities. The plethora of 
selection stages, the multiciplicity and high 
restrictiveness of the German system offer 
considerable scope for the impact of 
primary and secondary effects of social 
origin. In contrast, the specific structure of 
the American system is, owing to its linear, 
consecutive structure, less selective and 
stratifying. The low number of decision 
points and high permeability mean that 
educational decisions do not have to be 
made so often, are not so profound and are 
easier to rectify. 

 
Access to American and German 

universities/colleges is characterized by the 
contradictory contexts of “opening up” and 
“restriction”.67 Academic education is of 
great interest from both a micro- and 
macro-economic perspective, but limited 
capacities, quality standards an academic 
performance requirements act restrictively 
on students’ access to university.68  

In Germany, university entrance is 
subject to the gaining of the “pure” Abitur 
qualification or the Fachabitur (a more 
specialized qualification enabling the holder 
to study at a university of applied science. 
Depending on the discipline to be studied, 
there are formal requirements (such as the 
numerus clausus, which requires specific 
grades in the Abitur examinations), or 
knowledge of certain foreign languages. 
Although the German Hochschulrahme 
ngesetz (HRG) provides a whole catalogue 
of potentially applicable selection criteria, 
including assessment centres, general and 

                                                
66 Cf. Müller, W., Pollak, R., op. cit., p. 311. 
67 Becker, R., Lauterbach, W., op. cit., p. 28. 
68 Cf. Ibid. 

specific aptitude tests, etc., these elements 
are – mainly on account of a lack of 
capacities – only applied for 8% of the 
study programmes. The decisive criterion 
for student selection by universities 
continues to be the average grade of a 
student’s Abitur examinations.69  

In the decentralized education system of 
the USA, the individual institutions may 
make their autonomous decisions about the 
acceptance or rejection of student candi 
dates. Depending on their status, the univer 
sities put this entitlement to various degrees 
of use: within the framework of open admis 
sion policy, a lot of non-selective univer 
sities and colleges (as a rule, the less 
prestigious, state-run Community Colleges) 
demand only the High School Diploma as 
the entrance requirement. In combination 
with considerably lower tuition fees, they 
primarily attract students from low-income 
families.70 For the more selective and 
prestigeous universities and colleges, how 
ever, a decisive competitive element is the 
selection of the best candidates: the more 
selective, prestigious and elite the college, 
the more excellent the academic achieve 
ments there, the higher the institution’s posi 
tion in national and international rankings 
and the higher the revenue from fees, 
sponsorships, etc.71 

 The great importance of prestige and 
revenue in the competitive arena of tertiary 
education accounts for the very meticulous 
student selection process72, which is not 
only based on meritocratic criteria. This is 
clearly demonstrated by the so-called 
scholastic achievement test (SAT)  - one of 
the standardized aptitude tests implemen 

                                                
69 Cf. Friedmann, J., Rolle rückwärts, 2007; Hartmann, 
M., op. cit., p. 2; Hillmert, S., op. cit., p. 95. 
70 Cf. Rothfuß, A., Hochschulen in den USA und in 
Deutschland, 1007, p. 162ff. 
71 Cf. Rothfuß, A., op. cit., p. 164f; Hochul-
Informations-System (Ed.): Warum sind die 
amerikanischen Spitzenuniversitäten so erfolgreich? 
Kurzinformation A7/2005, p. 16. 
72 Current selection criteria of selective universities in 
the USA are – apart from the High School qualification, 
aptitude tests, letters of recommendation, interviews, 
CVs, community work etc. Cf. Rothfuß, A., op. cit., p. 
170ff. 
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ted by many US universities and colleges, 
which tests candidates’ intellectual 
capabilities.73 A detailed comparison of the 
results of new students at various univer 
sities and colleges, shows however that 
those with the highest scores do not go to 
the best institutions nor do the best colleges 
actually select those candidates with the 
best scores.74 If we disregard the fact that 
the results of the SAT tests correlate highly 
with social background (primary effect) then 
the high tuition fees at those institutions 
cause many high school graduates who 
have excellent results not to even attempt 
to apply to these institutions. Differences in 
the extent of tuition fees effect a (desired?) 
pre-selection of applicants in dependence 
on their family income. The complex pro 
cess of application involved in getting 
student grants/scholarships etc. and the 
uncertainty about receiving such financial 
means and whether they will be sufficient, 
also contribute to this pre-selection 
process.75  

The principles of equality in education 
and social equality stand face-to-face with 
the application of personal criteria in the 
applicant selection process. The recruiting 
of candidates whose character and perso 
nality fit into the institution and who are 
likely to be a credit to it both academically 
and personally, is oriented considerably 
towards social background. Those high 
school graduates who stem from similar 
social backgrounds to the rest of the 
academic community – in Bordieus’s 
terminology “a good social fit” are rewarded 
with the offer of a place at that particular 
college or university.76  

Particularly discriminating are the so-
called legacy preferences, which directly 
favour children whose parents have atten 
ded the same college. In order to retain 
loyal alumni, who are prepared to donate 
large sums to their old universities and 

                                                
73 Cf. ibid., p. 171. 
74 Cf. Hartmann, M., op. cit., p. 5. 
75 Cf. Hartmann, M., op. cit., p. 7; Haveman, R., 
smeeding, T., op. cit., p. 12. 
76 Cf. Hartmann, M., op. cit., p. 7; Rothfuß, A., op. cit., 
p. 173f. 

colleges, practically all the elite universities 
and colleges in the USA have informal 
selection ratios of 10-25% “alumni 
children”.77 The donations of the college 
alumni are not only of an altruistic nature; 
parents often have their children’s acade 
mic education foremost in their minds. In 
times of rising costs and diminishing 
university endowments, universities are 
increasingly willing to fulfil their donors’ 
expectations.78 When applying legacy prefe 
rences, American universities are conscio 
usly lowering their selection criteria by 
granting those students admission who – 
under more “normal” circumstances, would 
not have been academically proficient 
enough. 

To sum up, American universities and 
colleges are not equally accessible for 
potential students from all the different 
social strata. Owing to its straight-lined, 
uniform structure, the US education 
systems guides most of America’s young 
people towards a university career, but 
particularly admission to the prestigious 
elite institutions- which promise the best 
career opportunities – are not open to 
candidates with a lower status social 
background. The low level of social inequa 
lity at primary and secondary educa tional 
levels is compensated for by a more strict 
selection at tertiary level. American elite 
universities and colleges are examples of 
intergenerational status reproduction via 
educational institutions. A candidate with 
the right “habitus”, the necessary economic 
and social capital, good academic skills 
(primary effect) and status-oriented educa 
tional aspiration goals (secondary effect) 
gains access to the best institutions. 

                                                
77 Cf. Kahlenberg, R., 10 Myths About Legacy 
Preferences in College Admissions, 2010. 
78 The assumed positive interdependency  between 
legacy preferences and donations or the endowment 
volume could not be empirically proven. On the 
contrary, at 7 universities, the abolition of legacy 
preferences did not have a negative impact on the flow 
of donations. Cf. Hartmann, M., op. cit., p. 7f.; 
Kahlenberg, R., op. cit.; more detailed in Golden, D., 
An Analytic Survey of Legacy Preference, 2010, p. 
71ff. 



 61

With few formal requirements being the 
only admission criteria, access to German 
universities in contrast is rather open and 
comparatively unrestricted. However, it 
should be kept in mind that due to the 
described selection at early stages in the 
German educational system prospective 
students in Germany already form a well-
selected, homogeneous and elite group that 

probably needs no further selection. 
Though, with regard to the German Univer- 
s ties Excellence Initiative and their 
tendency to increasingly create a compe- 
titive profile, it can be assumed that further 
selection criteria will be applied by German 
tertiary institutions in future. 
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Въведение 
 
Темата за отговорността на биз неса 

към обществото или така нарече ната 
корпоративна социална отговорност 
(КСО) придобива все по-нарастваща акту 
алност у нас. Допълнителен тласък за 
въвеждане на социално отговорни биз 
нес инициативи на ниво предприятия 
даде процесът на интеграция с ЕС и 
пълноправното членство от началото на 
2007. Разшириха се обществените дис 
кусии по тази проблематика. Днес е все 
общо мнението, че всяка ползваща се с 
добро име в общес твото и уважаваща 
себе си компания следва да бъде социал 
но ангажирана. Правителството на Репуб 
лика България разработи съответна стра 
тегия в тази област. Българският инсти 
тут за стандар тизация издаде с превод 
на български език международния стан 
дарт за социалната отговорност – БДС 
ISO 26000:2012 „Указания за социална 
отговорност”. Стандартът, разработен с 
участието на експерти от над 90 страни и 
40 международни или регионални органи 
зации разглежда принципите на социа 
лната отговорност и дава указания за 
нейното прилагане на практика в орга- 
низациите 

Отговорност за общественото 
благополучие носят държавата, която ис 
торически изпълнява и продължава да 

изпълнява тази своя роля и бизнесът, 
към когото са отправени не малко надеж 
ди за справяне с обществените проб- 
леми. Екологията, образованието, меце- 
натството, дарителството са само една 
малка част от традиционните облас ти, в 
които той се изявява, но на заден план 
често остава предоставянето на запла- 
щане на труда на собствените работници 
и служители, което да дава възможност 
на тях и техните семейства да ползват в 
максимална степен постиженията на 
цивилизацията. А тези хора също са част 
от обществото, към което е насочена 
идеята за КСО. 

В общия случай представителите на 
бизнеса изхождат от позицията, че 
заплащат труда, изразходван при произ 
водството на стоки и услуги справе 
дливо, адекватно на работните умения и 
вложените усилия. Много често като 
причини за ниските възнаграждения у 
нас се изтъкват финансовото състояние 
на предприятието, съществуващото рав 
нище на заплащане на тази или подобна 
позиция, увеличаването на произво- 
дствените разходи и оттам на цената, 
което води до опасност продукцията да 
стане непродаваема и т.н. 

Има ли реални възможности за 
подобряване заплащането на труда в 
българските организации? Това е предиз 
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викателството и въпросът, на кой то 
търси отговор авторът в тази статия.      

 
Ангажименти на бизнеса във връз- 

ка със заплащането на труда според 
концепцията за КСО 

 
Концепцията за КСО се допълва и 

обновява през годините в съответствие с 
новите реалности и социални рискове, в 
нея присъстват редица дискусионни 
моменти, тя има както привърженици, 
така и противници. В общественото про 
странство са в обръщение множество 
дефиниции и коментари относно нейната 
същност, обхват и необходимост1.  

Поради разнообразния характер на 
областите, в които се проявява КСО, тя 
понякога се формулира твърде всео 
бхватно и неясно. Типичен пример за 
това са някои от най-известните дефини-
ции за нея:    

- „КСО е поемането на ангажимент 
за подобря ване на общественото благо 
получие чрез доброволчески бизнес 
практики и използване на корпоративни 
ресурси” (Котлър, Лий, 2011); 

- „Управление на бизнеса по 
начин, който отговаря или надвишава 
етич ните, нормативните, търгов ските и 
публичните очаква ния, които 
обществото има към него” – дефиниция 
на организацията „Бизнесът за социална 
отговорност”  

(цит. по Котлър, Лий, 2011); 
- „Концепция, при която компа-

ниите интегрират на доброволна основа 
дей- ността си по опазване на околната 
среда и социалните си инициативи в 
своите биз нес стратегии и във взаимо 
действие с всички заинтере-совани лица” 
– формулировка на Европейската ко-
мисия (ЕК), изразена в Съобще- нието на 

                                                
1 Тук няма да правим опити за пределна 
изчерпателност при представянето на дефиниции 
за КСО, защото изясняването на същността на 
КСО не е цел на разработката. Ще посочим само 
някои от тях за да акцентираме върху вниманието, 
което според концепцията за КСО следва да 
отделят бизнесорганизациите на собствения си 
човешки ресурс.  

Европейската комисия (ЕК) от март 2006 
г. „Прилагане на партньор ство за растеж 
и работни места: да направим Европа 
пример за подражание за прилагане на 
КСО” и възприета от прави телството на 
Република Бъл гария при създаването на 
Стратегия за КСО 2009 -2013 г.; 

- „Декларирайки сво ята социална 
отговорност и доброволно поемайки за 
дъл жения, които надхвърлят общите 
законови и обичайни изисквания, които 
трябва да се спазват при всички случаи, 
фирмите се стараят да повишат станда 
ртите за социално развитие, защита на 
околната среда и уважение на основ 
ните права и приемат да прилагат 
отворено управление, да съгласуват 
интереси те на всички заинтересовани 
страни в общ подход за качество и устой 
чивост” – Зелена книга на ЕК (цит. по 
Нисторов, И., 2010); 

- „КСО се разбира като 
популяризиране на практиките на 
отговорния бизнес, които носят полза на 
бизнеса и обществото и подпомагат 
социалното, икономическо и екологично 
устойчиво разви тие чрез максимизиране 
на положителното влияние на бизнеса 
върху обществото и минимизиране на 
негативното” – Международен форум на 
бизнеслидерите (цит. по Захариев, Е., 
2012); 

- „Отговорността на предприятията 
за техните въздействия върху 
обществото” – определение на ЕК в 
изгот вената обновена Европейска 
стратегия за КСО  

- 2011-2014, публикувано в 
съобщение на ЕК от 25.10.2011 г.2 

 От представените по-горе опреде 
ления за КСО се вижда, че тя е противо-
речива категория с разнопосочни 
измерения. Могат да се направят редица 
изводи относно нейната същност и 
форми на проявление. Според нас най-
важните от тях са следните: 

                                                
2 Вж. Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—
2014 г. за корпоративната социална отговорност. 
http://eur-lex.europa.eu 
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Първо, тезата за доброволността на 
поеманите ангажименти се застъпва 
широко в разбиранията за КСО. Идеята 
за доброволно изпълнение на дейности, 
излизащи извън сферата на формалните 
задължения на бизнеса и допринасящи 
за просперитета на обществото се споде 
ля от бележити учени, които я поставят в 
основата на нейната същност. Така нап-
ример Котлър и Лий, коментирайки своя 
та дефиниция поясняват, че „ключов 
елемент в това опреде ление е думата 
доб-роволчески. Тук не става въпрос за 
бизнес дейности, определени от закона, 
или морални или етични по своята 
същност и в този смисъл очаквани, а се 
има предвид съзнателно и безвъзмездно 
поемане на ангажименти от страна на 
бизнеса да избира и прилага тези прак-
тики или да реализира своя принос. За 
да бъде наречена една компания 
социално отговорна, подобен анга-
жимент тряб ва да бъде показан и да 
бъде осъщес твен чрез възприемане на 
бизнес прак тики и/или финансов 
принос.” (Котлър, Лий, 2011). К. Каменов 
и Кр. Хаджиев също отбелязват, че „за 
разлика от юриди ческата отговорност, 
която има задължи телен характер, 
социалната отговорност е своеобразен 
отклик към социалните проблеми на 
обществото. Тя не зависи от законите и 
държавното регулиране.” (Каменов, 
Хаджиев, 2000). 

По наше мнение е излишно да се 
акцентира в толкова голяма степен на 
доброволността. На всички е известно, 
че бизнесът в лицето на работодателите 
има редица ангажименти, продиктувани 
от сключените договори с работници и 
служители, доставчици, клиенти, банки и 
др. Също така, той трябва да спазва 
наложените от държавната и местната 
власт изисквания, касаещи околната сре-
да, инфраструктурата, безопасността и 
здравето при работа, данъчната дисци-
плина и пр. Изпълнявайки своите задъл-
жения без административна или наказа 
телна принуда, работодателите показват 
своето отношение към обществото. Това 
прави възможно  бизнеспартньорите им 

да спазят договорите си, бюджетът да 
акумулира достатъчно средства за раз-
пределение сред социално слаби, пенси-
онери, безработни, работниците и служи-
телите им да издържат своите семейства 
и т.н. В този смисъл, не би могло да се 
нарече социално безотговорно поведе-
нието на даден собственик на фирма, 
който изплаща редовно и навреме дого-
ворените работни заплати, данъците си, 
задълженията към доставчици и подиз-
пълнители, но не разходва регулярно 
допълнителни средства от своята печал-
ба за благородни каузи. 

Второ, според нас дефиницията на 
организацията „Бизнесът за социална 
отговорност” в най-голяма степен отгова-
ря на възгледите за КСО. Най-естест-
веното очакване от страна на общест-
вото е управлението на бизнеса да 
отговаря на етичните, нормативните, 
търговските норми. Разбира се, добре би 
било тези очаквания да бъдат надви-
шени. Тази дефиниция игнорира домини-
ращата позиция на големите компании в 
сферата на КСО и дава правото на 
всички стопански субекти, независимо от 
техния размер и финансови възмож-
ности да се причислят към категорията 
на социално отговорните. 

Трето, може да се заключи, че 
границите на КСО са много размити. 
Единственият по-категорично деклари-
ран ангажимент (въпреки че и той има 
многообразни измерения) в конкретна 
област е по отношение опазването на 
околната среда. Всички останали (иконо-
мическо, социално и устойчиво развитие, 
основни права) имат изключително широ 
ко тълкуване и могат да се възприемат 
като добри намерения на бизнеса, които 
той не е длъжен да изпъл ни. Тоест, ако 
в което и да е направление се случи 
нещо положително, което излиза извън 
рамките на законовата регламентация и 
обичайната практика, то трябва да се 
възприема като проява на социална 
отговорност. Надали, обаче би могло да 
се възприеме като социално отговорно 
поведение проявата на благотворите-
лност и/или финансирането на образо-
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вателни програ ми в съчетание със 
съзнателното под държане на критично 
ниско ниво на заплащането на труда в 
собственото предприятие в интерес на 
запазването и нарастването на печал-
бата.  

Във втора група дефиниции се среща 
по – детайлно открояване на обектите, 
към които е насочена КСО. Така 
например Световният бизнес съвет за 
устойчиво развитие я определя като 
„ангажимент на бизнеса да допринася за 
устойчивото икономическо развитие като 
работи със своите служители, техните 
семейства, местната общност и обще-
ството като цяло за подобряване ка-
чеството на техния живот” (цит. по 
Котлър, Лий, 2011). Приблизително 
същата е формули ровката на Све-
товната банка, според която „КСО е 
ангажиментът на бизнеса да допринася 
за устойчивото икономи ческо развитие и 
да гарантира връзка с работниците, 
техните семейства, местна та общност и 
обществото като цяло с цел повишаване 
качеството на живота, което да е 
приемливо както за бизнеса, така и за 
развитието” (цит. по Нисторов, И., 2010). 
Виждаме, че в цитираните определения 
по - отчетливо се фиксира ангажиментът 
спрямо човешките ресурси на органи-
зацията, свързан с подобряване на 
качеството на техния живот. 

Начините, по които отговорният 
бизнес може да участва в решаването на 
проблемите на работниците и служи 
телите са разнообразни. Без да навлиз 
аме в подробности тук могат да се посо 
чат (Данев, 2006): 

- Навременно плащане на работ-
ните запла ти; 

- разкриване на нови работни 
места; 

- осигуряването на адекватни ус-
ловия за работа и живот на работниците 
чрез повишаване на квалификацията им; 

- профилактично лечение; 
- строителство на жилища;  
- осигуряване на безопасни усло-

вия на труд; 
- сигурност на разплащанията; 

- поддържане на адекватно за-
плащане на труда; 

- допълнително медицинско и 
социално осигуряване на сътрудниците; 

- развитие на човеш ките ресурси 
чрез обучаващи програми и програми за 
подготовка и повишаване на квали-
фикацията;  

- подпомагане на работниците в 
критични ситуации и др.   

Присъствието на заплащането в 
разбирането за КСО у нас е логично 
предвид степента на икономическото 
развитие на България. „В западните 
дискусии по проблемите на социалната 
отговорност на бизнеса въпросите, свър-
зани с работната заплата и данъците не 
фигурират. Плащането на данъци и 
осигуряването на достойна работна зап-
лата се разбира като естествен момент 
от функционирането на фирмата, който 
няма пряко отношение към онези допъл-
нителни отговорности, които поемат 
субектите, претендиращи за статус на 
социално отговорни.”(Соболева, 2005) 
Цитираното мнение не може да бъде 
отнесено към бизнеса в нашата страна. 
Разбира се, има изключения, но е все-
известен факт, че средната работна 
заплата в България е най-ниската в ЕС, 
а непрестанното увеличение на запла 
щането на труда е задача с постоянна 
актуалност пред правителството и иконо-
мическите субекти у нас. Някои българ-
ски бизнесмени споделят мнени ето, че 
КСО означава работодателят да е поло-
жил достатъчно грижи за създа ването 
на подходящи условия за работа на 
своите работници и служители. Според 
тях няма нищо по-скъпо от това да 
поддържаш евтина работна ръка защото 
това означава „демотивиран човек, който 
няма интерес да си върши работата, а 
достойното заплащане и колегиалните 
отношения са особено важна част от 
КСО”1 

                                                
1Вж. Корпоративната социална отговорност. Крачка 
напред. 06.07.2007.  http://www. capital.bg/biznes. 
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Според нас въпросът за навре-
менното, сигурно и адекватно заплащане 
на труда е изключително важен за 
българското общество. Той се отнася до 
формирането и обновяването на човеш-
кия капитал на нацията и респективно на 
бизнеса. Работната заплата, която обри-
ча работниците, служителите и техните 
семейства на лишения и бедност не 
може да изпълнява възпроизводствената 
и мотивиращата си функция. 

 
Заплащането на труда в България 
– предизвикателство пред КСО 

 
Ниското заплащане на положения 

труд традиционно се свързва с 
възникването на бедност сред рабо-
тещите лица. Една от петте основни 
цели, поставени със стратегия „Европа 
2020” е относно бедността и социалното 
изключване - поне 20 милиона по-малко 
бедни или застрашени от бедност и 
социално изключване хора1. От своя 
страна държа вите-членки на ЕС в 
техните национални програми за 
реформа конкретизират тази цел, като за 
нашата страна тя се изразява в 260 000 
души по-малко, застрашени от бедност и 
социална изола ция.2 Стратегията се 
отнася до цялото население на ЕС, но 
сред застрашените от бедност има и 
немалко заети лица. 

Бедността е свойствена за всяка 
икономическа система и във всички вре 
мена, но нейната острота в обществото 
се различава рязко в зависимост от обе 
ма на произведения брутен вътрешен 
продукт (БВП) и натрупаното богатство, 
производствения потенциал на страната, 
благосъстоянието на народа, начина на 
разпределение на благата и т.н. Разви 
тите страни, които по правило са орие-
нтирани към постигането на социален 
мир и мощна средна класа имат него 
леми различия в равнището на доходите 

                                                
1 За повече подробности Вж. „Европа 2020”. 
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.  htpp://www. ec.europа.eu. 
2 За повече подробности вж. www. ec.europа.eu.  

и неголям слой бедни, докато в много 
други страни обществото е крайно 
поляризирано.  

Европейската статистика3 публикува 
редица показатели за измеренията на 
бедността. От чисто статистическа 
гледна точка положението с бедността 
сред работещите у нас не би могло да се 
нарече катастрофално. Така например 
през 2011 г. в риск от бедност е 7,8% от 
наемния персонал, докато в Люксембург 
това се отнася за 9,5% от него, в Италия 
– за 9%, в Латвия – за 8,5%, в Литва – за 
9,2%. Стойности над 7% се наблюдават 
също в Гърция, Германия, Испания, 
Полша и Кипър. 

Подобна е ситуацията и с индика 
торите за неравенство в доходите. 
Квантилното съотношение S80/S20 у нас 
през същата година, въпреки че е сред 
най-високите в ЕС (6,5), не контрастира 
рязко на фона на останалите държави, а 
в Испания и Латвия е по-високо. Коефи 
циентът на Джини в България (35,1) е по-
нисък отколкото в Латвия и е близък до 
същия в Испания, Гърция, Португалия, 
Румъния, Великобритания и др. 

По-горе посочихме, че един от анга-
жиментите на социално отговорния 
бизнес е да поддържа подходящи усло 
вия за работа, включително и заплащане 
на своите работници и служители. Далеч 
сме от илюзията, че тази отговорност е 
достатъчно осъзната от всички работо 
датели. Безусловно, между тях има хора 
с добри и такива с не толкова чисти 
намерения. По-важният въпрос обаче е 
дали те имат реални възможности за 
предоставяне на мотивиращи и позволя-
ващи воденето на нормален цивилизо 
ван живот трудови възнаграждения. 

Интересен коментар на бедността 
сред заетото население в Русия прави 
авторски колектив с ръководител Д. 
Львов, според който ниското равнище на 
заплащането на труда на наемните 
работници, наложен в руската икономика 
е главната диспропорция на социалното 

                                                
3 Вж. htpp://www.ec.europa.eu/eurostat.  
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развитие: „Относителният дял на 
работната заплата в БВП на Русия е 
примерно 2-2,5 пъти по-нисък отколкото 
във всяка западна страна. За 1 долар 
работна заплата нашият средностати 
стически работник произвежда 2,5-3 пъти 
повече БВП от работника в САЩ. Това 
означава, че такава, като в Русия екс-
плоатация на труда няма в нито една 

страна с нормална пазарна икономика.” 
(Львов, Гранберг, Егоршин, 2005). 

Ако приложим подобен подход 
(използваме брутна добавена стойност 
(БДС) вместо БВП) спрямо страните от 
ЕС, ще получим следните резултати за 
мястото на трудовите възнаграждения в 
БДС (Вж. Таблица 1):   

 
Таблица 1. Относителен дял на трудовите възнаграждения в БДС в страните от ЕС и 

други страни за периода 2007-2012 г. 
           (%) 

Страни Години 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Белгия 41.39 42.15 42.91 41.94 42.23 : 
България 34.11 34.73 36.99 38.31 37.44 36.76 
Чехия 34.51 35.23 35.42 35.38 35.90 : 
Дания 59.05 59.83 62.75 58.82 58.64 : 
Германия 44.35 45.20 47.36 46.15 46.69 : 
Естония 39.79 43.10 44.77 41.25 39.54 : 
Ирландия 44.03 47.87 47.65 45.38 43.47 : 
Гърция 31.33 31.34 32.47 31.95 30.85 : 
Испания 41.44 42.16 42.23 41.67 40.41 : 
Франция 42.64 42.82 43.70 43.69 43.48 43.57 
Италия 33.31 33.86 34.72 34.45 34.50 : 
Кипър 43.27 43.30 44.25 43.54 43.23 : 
Латвия 45.50 48.97 43.96 39.93 39.65 : 
Литва 37.50 38.51 38.78 36.47 34.68 : 
Люксембург 41.60 45.15 47.65 44.74 44.12 : 
Унгария 42.54 42.24 43.16 43.34 42.28 : 
Холандия 43.37 43.68 45.72 44.57 44.27 : 
Австрия 42.83 43.78 45.30 44.53 43.96 : 
Полша 35.13 37.36 36.22 36.43 35.73 : 
Португалия 44.21 44.53 44.80 44.38 : : 
Румъния 36.19 39.62 37.64 33.67 : : 
Словения 48.68 49.88 51.99 52.66 51.51 : 
Словакия 31.43 30.86 32.73 32.17 32.12 : 
Финландия 43.64 45.10 48.75 48.14 47.90 : 
Швеция 45.19 46.49 48.25 46.27 46.35 : 
Великобритания 50.43 50.42 51.37 50.15 : : 
Лихтенщайн 43.02 42.92 51.03 48.22 : : 
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Норвегия 39.43 38.42 42.92 41.57 40.62 40.68 
Швейцария 51.70 51.76 54.35 52.42 : : 
Македония 32.25 32.97 36.66 37.16 34.96 : 

Източник: Собствени изчисления на автора по данни от Евростат: - няма данни 
 

От данните в таблицата може да се 
направи изводът, че идеята за прекомер 
ната експлоатация на наемния персонал 
у нас може да се отхвърли. Относител 
ният дял на възнагражденията в БДС у 
нас бележи тенденция на повишение до 
2010 г., след което се връща на 
равнището от 2009 г. Сравненията на 
стойностите на този производен индика-
тор с останалите европейски страни 
също са показателни за ангажиментите 
на българския бизнес към работниците и 
служителите. Тук трябва да се направи 
уговорката, че средните величини 
прикри-ват доста аномалии. 

Безспорен лидер като социално 
ориентирана икономика в ЕС е Дания, в 
която около 60% от генерираната БДС се 
изразходва за изплащане на трудови 
възнаграждения. Със стойности над 50% 
са също Великобритания, Швейцария, а 
през последните години от наблюда-
вания период – Словения. Показателите 
на България, макар и с известни вариа 
ции през периода са по-високи от тези на 
Чехия, Италия, Гърция, Полша, Слова 
кия и Македония. Страните, в които е 
постигнато високо благосъстояние и се 
славят със силна социална политика 
като Германия, Франция, Люксембург, 
Холандия, Австрия, Финландия и Шве-
ция поддържат равнище между 42 и 
48%. Изненадващо Норвегия не е между 
първите страни по участие на възнагра-
жденията в БДС. 

От представената информация може 
да се заключи, че що се отнася до 
задоволяването на базовите потребно 
сти на персонала, българските работода 
тели са социално отговорни в степен, 
съответстваща на икономическото и 
социалното развитие на страната. Млади 
ят български бизнес все още не може да 
се конкурира с този в страните, натрупа 
ли сериозни предимства далеч преди 

започването на демократичните промени 
и установяването на пазарна икономика 
в България. Не бива да се забравя и 
това, че първият основен негов ангажи-
мент е да съществува за да може да 
осигурява работни места. Това означава 
да бъде достатъчно печеливш и да се 
развива. За целта са необходими съотве 
тните финансови ресурси. Според нас 
напълно постижима цел при съществува 
щите икономически условия е такова 
равнище на заплащане, при което делът 
на възнагражденията в БДС ще надвиши 
40%, т.е. повишение на средната 
работна заплата в България с 10-15%. 

Разбира се, дори и след подобно 
нарастване на заплатите у нас, те ще 
останат сред най-ниските в Европа, но 
бизнесът ще е изпълнил част от ангажи 
мента си за КСО. За да има трайно 
решаване на проблема с ниското запла-
щане на труда в България е необходимо 
да бъдат направени множество реформи 
както от негова страна, така и от страна 
на правителството, които по наша пре- 
ценка ще отнемат много години. Това 
обрича България още дълго да остане 
най-бедната страна в ЕС. 

Основната причина за лошото 
заплащане на труда в България се крие 
в малкия размер на създаваната БДС – 
факт, който не е необходимо да се 
доказва статистически. Ако размерът на 
генерираната БДС у нас беше 2 или 3 
пъти по-голям, дори и при настоящото 
им участие в нея, то и работните заплати 
можеше да са 2 или 3 пъти по-големи. 
Съществуват много причини за текущото 
състояние на българската икономика и 
респективно на заплащането на труда, 
но според нас особено голяма роля имат 
структурата на българската икономика и 
качеството на труда, който се упражнява 
в голяма част от нейните сектори. 
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В тази връзка Г. Ганчев пише, че ”... 
структурните дефекти на икономиката се 
проявяват главно чрез пазара на труда, 
който не създава достатъчно работни 
места или заплащането на заетите е 
недостатъчно за покриването на опреде 
лен жизнен минимум.... Структурните 
дефекти почти винаги са свързани с 
недостатъчни инвестиции в човешкия 
капитал. ... Съкращаването на броя на 
работещите бедни може да се реализира 
или посредством административни мер 
ки като повишаване на минималната 
работна заплата или чрез подпомагане 
създаването на нови високоплатени 
работни места.”(Ганчев, 2011) Отричайки 
ролята на селското стопанство и туризма 
като приоритетни направления в разви 
тието на страната ни В. Никифоров 
отбелязва: „... без творчески услуги и без 
индустрия, като правило, творческо 
пазарно стопанство няма. А има бедно 
тия и дефицити.... Услугите фигурират 
като елемент на разглежданата тук фор 
мула за добрата отраслова структура за 
България. От контекста на тази формула 
обаче се разбира, че става дума не за 
творческите, а за стандартните, за 
простите, за евтините услуги.” (Ники-
форов, 2008) 

Като изразяваме съгласие с цити-
раните мнения ще посочим, че в свое 
предишно изследване акценти рахме 
върху пропорциите в секторната заетост 
в България и несъответствието им със 
същите в развитите европейски страни: 
„В момента съотношението между зае-
тите от трите сектора (аграрен, инду-
стриален и услуги) е 20:27:53. Нереа-
листично е да се очаква преми наване от 
това състо  яние към 5:25:70, каквото е 
средното към 2010 г. за ЕС.” (Калчев, 
2012) Според нас ограничаването на 
заетостта в аграрния сектор чрез 
насочване на част от заетите в него 
неплатени семейни работници и самона 
ети, които по същество прилагат ниско 
платен труд, към индустриалния сектор и 
сектора на услугите ще окаже позитивно 
влияние върху средната работна запла- 
та в България.  

Що се отнася до високоплатените 
работни места, те изискват да се полага 
висококвалифициран труд, труд с високо 
качество, който може да създава голямо 
количество добавена стойност. Това е 
направление, което безусловно трябва 
да се постави като приоритет и да 
получава подкрепа от правителството, 
при това изразяваща се не само в 
данъчни облекчения, а и в директни пла- 
щания, насочени на бизнеса, който 
развива високотехнологични производст-
ва. Полза от това ще имат не само пряко 
заетите работници и служители, а и 
цялото общество. Това ще направи 
възможно българските работодатели да 
изпълняват по-адекватно мисията си, 
свързана с КСО. 

 
Заключение 

 
Разглежданият аспект е нищожна 

част от концепцията за КСО. От изложе-
нието може да се направи заключение, 
че бизнесът у нас към настоящия момент 
е достатъчно отговорен по отношение на 
заплащането на труда, но неговите въз-
можности не кореспондират с потребно 
стите на обществото. 

Осъществявайки на практика мо 
дернизация на производството и услу 
гите, насочвайки средства към закупу 
ването на съвременна техника и техно 
логии работодателите у нас ще предиз 
викат необходимостта от обучение и 
преквалификация на собствените си чо 
вешки ресурси, от промяна в качеството 
на образователните и обучаващите услу 
ги и най-общо от инвестиции в човешки 
капитал. Това ще рефлектира в подоб- 
ряване на условията на труд и живот на 
наетите лица, в това число върху запла- 
щането на техния труд. 

Тук съществена роля може да изиграе 
правителството на страната. През 
последните години у нас са разра ботени 
над 200 стратегии, програми и планове 
за развитие на един или друг сектор и на 
икономиката като цяло, които не дават 
очакваните резултати. Необхо димо е да 
се разработи концепция за развитие на 
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страната, в която главно място да заеме 
изграждането на съвре менна индустрия, 
произвеждаща конкурентноспособни сто-
ки, търсени на външ ния пазар. На нейна 
основа ще се формира силен сектор на 
услуги, при това на скъпите и творчески 
услуги. На света няма просперираща и 
богата държава със слаба индустрия. 

В заключение ще отбележим, че 
изложените мисли са израз на вътреш-

ната убеденост на автора, че пробле- 
мите със заплащането на труда могат да 
бъдат решени, но за целта не са 
достатъчни само заявени намерения, а и 
отговорни и целенасочени действия как 
то от страна на бизнеса, така и от страна 
на институциите, разполагащи с инфор-
мацията и властта в страната. 
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Abstract: One of the management challenges of the XXI century is a new understanding of human 

resource in enterprise as human capital. Everyone needs the same degree of good income, good 
health and education. Three indicators are interrelated and although the lead is taken income is 
obvious that they are far from sufficient to achieve the sustainable and harmonious development of 
man. Human development also depends on the level of education and the opportunity to conduct a 
long and healthy life. 

Key words: personality - personification of the important human caracteristics and the acivities he 
does. 

necessity - It is an objective or subjective inner necessity for satisfying a physiolocical or a 
psychological need. 

activiy – direction of the human activity. 
Action  –  a process by which some aims can be reached. 
 
Въведение 
 
Бъдещото развитие в Европа в свет 

лината на икономически растеж изисква 
развитие и усъвършенстване на знани 
ята и уменията на едно ново равнище. 
Уменията на човешките ресурси се 
явяват стока, чиято цена все повече ще 
расте. Съвременната икономика все 
повече се базира на развитието на висо-
ките технологии, а това предопределя 
необходимостта от работна сила със 
съответни знания и умения. В този 
смисъл инвестициите в човешки ресурси 
са най-перспективните инвестиции.1 

Развитието на човешкия капитал 
зависи от множество фактори. Най-важ 
ните от тях са достъпът до образование 
и професионално обучение и неговото 
качество, възможностите за трудова зае-
тост и кариерно развитие, ефективната 
здравноосигурителна система, зачитане 

                                                
1 Шопов, Г., Болонският процес във висшето 
образование, Изд. „Интернет Медия БИГ.БГ”, 
22.6.2007г. 

то на културните права и плурализмът. 
Посочените фактори оказват влияние 
върху социалната и професионална 
реализация на личността, културната й 
идентификация, здравния статус и физи 
ческото състояние, личната ценнос тна 
ориентация и характеристиките на соци-
ална сигурност, които влияят съвкупно 
върху икономическия просперитет на 
обществото като цяло. 

Основната цел в развитието на човеш 
ките ресурси е осигуряване на по-високо 
качество на трудовия живот и доста-
тъчно доходи за един постепенно 
подобряващ се стандарт на живот. 

Обучението и развитието включ ват 
многостранни цели и съдържание. 
Обучението е дейност, насочена към 
подобряване на резултатите от дейност  
та на служителя на поста, който заема в 
момента. То включва придобиване на 
технически умения, умения за общуване 
с хората и се осъществява както за 
управленски, така и за не управленски 
кадри. 
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 Развитието включва два важни 
компонента. Първо, развитието на управ 
лението, което се занимава с въпроса 
“какви мениджъри и специалисти ще 
бъдат потребни на организацията в бъде  
ще, за да може да постигне своите цели 
в променящата се среда”. Развитието на 
управлението в този смисъл се занимава 
с въпросите на възрастовия състав, 
качествата и уменията на управленските 
кадри и необходимите такива в бъдеще, 
със структурата на организацията и 
видовете управленски кадри. Развитието 
на управлението в този план е преди 
всичко насочено навън, към външната 
среда - то е силно ориентирано към 
стратегическите въпроси. 

Вторият тип развитие е вътреш но. 
Целта е да се усъвършенстват каче 
ствата и потенциала на отделните мени 
джъри, за да се осигури техния по-голям 
принос за организацията. 

 
Анализ на проблема 
 
Организациите в наши дни разполагат 

с разнообразни източници на програми 
за обучение и развитие. Програмите, 
осъществени в организацията (вътрешни 
програми), обикновено включват дейно 
сти с откъсване или без откъсване от 
производството. Обучението без откъсва 
не от производството се състои от специ-
ално създадени програми така, че общу-
ващия да може да се учи по време на 
работа. Пример за такава програма е 
работата под ръководството на майстор 
(чиракуване). Обучението с откъсване от 
производството е ориентирано към заня-
тия, произвеждани обикновено в класни-
стаи и с помощта на обучаващ екип.  

Програмите за обучение и развитие 
могат да се осъществят и извън органи 
зацията. Тези дейности се състоят обик-
новено в изпращане на служителя да 
участва в програми и курсове, органи-
зирани от някои асоциации или от уни-
верситети. Външното обучение обикно-
вено се използва за придобиване на 
знания в някои непознати за органи-
зацията области и въпроси.  

Вътрешното обучение, е по-евтино и 
отнема по-малко време на обучаването. 
Външното обучение запоз нава участ-
ниците с теорията и практика та, в 
области непознати за организа цията, 
което обогатява знанията. Във всеки 
конкретен случай мениджърите трябва 
сами да анализират ситуацията и хората 
и да изберат най-подходящия метод. 

За да опростим представянето на 
многобройните методи, използвани за 
обучение и развитие, ще ги разгледаме 
от гледна точка на качествата, към 
развитието на които са насочени.  
 Технически умения. За развитие 

на техническите умения се използват 
главно три метода: ротация на кадрите, 
наставничество и курсове.  
 Хуманитарни качества. Важно- 

стта на човешките качества обяснява 
включването им в много програми за 
обучение и развитие. Много е трудно да 
се опишат методите, които се използват 
за това в реалната практика. Те включ-
ват игрите на роли, както и оценката на 
поведението и неговото моделиране.  
 Концептуални и диагностични ка- 

чества. Развитието на концептуални и 
диагностични качества с програми на 
обучение се постига сравнително трудно. 
Тези качества се постигат предимно с 
натрупване на опит и време. Въпреки 
това има някои методи, които могат да 
улеснят откриването и развитието на 
тези две важни качества.  

Програмите за систематично 
обучение и развитие, мотивират, като 
дават възможност на хората да разши 
рят техните умения и да достигнат пози- 
ции на по-голяма отговорност. 

При насочване на вниманието към 
мотивиращия заряд на повишаването на 
квалификацията и/или преквалифика- 
цията на персонала на фирмата, могат 
да се откроят следните по-важни 
моменти1: 

                                                
1 Паунов М., Мотивация – за добрите резултати и 
лоялността на хората, с които работим, УИ 
„Стопанство”, София, 2001г. 
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Първо: наличието във фирмата на 
добре организирана система за посто 
янно повишавани на квалификацията на 
персонала, основана на някои основни 
принципи, съответства на очакванията 
на хората за удовлетворяване на важни 
техни потребности чрез труда. 

Второ, извеждането на обучението на 
персонала сред приоритетите в разви 
тието на фирмата означава за хората 
предоставяне на шансове и възможности 
и за обогатяване на работата, за преодо 
ляване на еднообразието, скуката и доса 
дата в досегашните рутинни дейности, за 
поемане (чрез обучение) на нови преди 
звикателства в труда. 

Трето, системата за обучение на 
персонала стимулира така наречената 
вътрешно мотивация на неговите чле 
нове в смисъл на повишаване тяхната 
активност и инициативност, генериране 
на идеи, пренасяне и утвърждаване на 
творчески елементи в дейността. 

Четвърто, обстоятелството че 
фирмата инвестира в обучение на дейст 
ващия персонал, води до приобщаване 
на хората към фирмата, прави ги лоялни 
към нея.  

Пето, човешкия потенциал е 
неизчерпаем. Знанията и уменията на 
опитните работници, специалисти, ръко 
водители, следва да се предават и усво 
яват от други членове на персонала. 
Това е и част от мисията, а именно да 
създава следовници.  

Шесто, фирмена политика, която съз 
дава условия, подкрепящи процеса на 
повишаване квалификацията на персо 
нала, не остава невъзнаградена. 

В днешно време вече е ясно за много 
служители, че динамиката на работните 
места драстично се е променила. Преди 
те вярваха, че квалификацията, умени 
ята и опитът, с който допринасяха за 
организациите, в които работят, ще им 
бъдат от полза за доста години напред. 
Но техният опит им показва друго.  

Забързаният ход на технологичните и 
предприемачески промени доведе до 
там, че много умения, считани за важни 
преди време, бързо изживяха своя връх 

на търсене и твърдо се превърнаха в 
отживелица. Днес постоянното развитие 
на уменията и обученията, както и 
ученето през целия живот са на преден 
план. Докато осигуряването им трябва 
да е съвместна отговорност на прави 
телствата и работодателите, от индиви-
дите зависи да сграбчат всяка достъпна 
възможност, която се предлага за подго 
товка, повишаване на квалификацията 
или преквалификация. Кадрите ще помо 
гнат на себе си и на общността като 
цяло, ако останат активни на пазара на 
труда и имат готовност за работа – неза-
висимо дали на пълна или почасова 
заетост. 

Различни тенденции вече водят до 
остър недостиг на кадри в различни 
части на света. Изтичането на кадри 
възпрепятства държавите да разполагат 
с необходимите им човешки ресурси, за 
да поддържат своето развитие и да 
инвестират в бъдещи възможности. На-
пускат и много студенти, за да учат в 
чужби на и не се завръщат, което води 
до до пълнително намаляване на броя 
на кадрите. 

Ученето през целия живот се опре-
деля като целенасочена учебна дей ност 
„от люлката до гроба”, която служи за 
непрекъснато усъвършенстване на 
знанията, способностите и  компетент- 
ността.1 В Меморандума на Европей- 
ската комисия по образование са зале- 
гнали шест ключови послания: 

Нови основни умения за всички. 
умения за работа с инфор- мационни и 
комуникационни технологии, 
чуждоезикови умения, технологична кул- 
тура, предприемчивост и социални уме 
ния като увереност, самоориентиране и 
способност за поемане на рискове. 

Инвестирането в човешките ресу-
рси предполага размера на дела от 
брутния вътрешен продукт за инве-
стиции в развитието на човешките 
ресурси да нарасне с 50% до 2010г.; 
намаляване броя на лицата от 18 до 24г. 

                                                
1 Национален доклад по меморандума на ЕК 
”Ученето през целия живот” 



 77

със завършено само прогимназиално 
образование. Гарантиране на достъп до 
форми на обучение през целия живот за 
всички лица с минимални възможности; 
използване на Европейския социален 
фонд за инвестиране в структурата на 
непрекъснатото образование. Насърча-
ване на хората да участват във 
финансирането на тяхното собствено 
образование чрез специални влогове, 
дарения и стипендии от обществени и 
частни фондови източници; изготвяне на 
фирмени схеми, предоставящи на 
работниците време или пари, за да 
поддържат образованието си по техен 
избор.  

Иновации в преподаването и 
ученето. Европейската комисия по обра-
зование обръща внимание на необхо 
димостта системите за образование да 
се приспособят към начина на живот и 
учене на хората днес, да се ориентират 
към потребителите, както и да дават 
възможност за преход между отделните 
нива и сектори в тях; да се използва 
широк спектър от учебни форми и 
големия потенциал от възможности; да 
се подобрява качеството и съдържа 
нието на методите за преподаване и 
учене; да се осъществят реформи в 
образованието и практическото обучение 
на учителите. 

Оценяване на обучението. В това 
направление на интегрирана Европа се 
глада като на отворен пазар на труда и 
право на гражданите за свободно 
придвижване с цел живот, обучение, 
повишаване на квалификаци ята и 
работа във всички страни-членки изисква 
познания, умения и квалифи кации, които 
да са разбираеми и валидни навсякъде в 
Европейския съюз. 

Ориентиране и информация. 
Необходимостта от непрекъснато профе 
сионално усъвършенстване, с цел реа 
лизиране на европейския пазар на труда, 
налага нуждата от информация и съвет, 
какво да правим през следващите етапи 
в нашия живот. Преценяването на 
възможностите за избор и вземането на 
решения е свързано с намирането на 

необходимата точна информация и с 
превръщането на ориентиращата и кон-
султантска дейност в услуга, осигу-
ряваща лесен достъп до информация 
относно възможностите за образование 
и обучение навсякъде в Европа и в 
продължение на целия живот. 

Доближаване на обучението до 
дома. Повечето хора получават обра-
зованието си на местно равнище.Това 
изисква мобилизирането на местните и 
регионалните власти, които осигуряват 
достъпа до продължаващо образование 
в подкрепа на непрекъснатото обра-
зование. Разнообразните и достъпни 
възможности за образование на местно 
ниво дават шанс на хората да се обу-
чават без да напускат родния край, в 
познатата атмосфера на региона и не-
говата общност. Обучението близо до 
дома може да бъде постигнато чрез 
местни учебни центрове, неправител-
ствени организации, обучение на ра- 
ботното място, както и чрез обучение по 
интернет. 

 
Заключение 
 
Днес необходимостта от образование 

непрекъснато нараства. Идеята за 
ученето през целия живот е един от 
ключовете към 21 век. Концепцията е 
израз на четирите основни цели – да се 
научиш да придобиваш знания, да се на-
учиш да действаш, да се научиш да жи-
вееш с другите, учение за живот1а. 
Образованието трябва да помага на 
хората да разбират по-добре себе си и 
другите чрез по-доброто разбиране на 
света около тях. Придобиването на зна-
ния е път за възприемане на глобалните 
събития и за превръщането на всеки в 
гражданин на този свят. Всеки човек 
трябва да се научи да учи през целия си 
живот, да умножава знанията си, да 
развива способностите и квалификаци 

                                                
1 Шопов, Г., Болонският процес във висшето 
образование, Изд. „Интернет Медия БИГ.БГ”, 
22.6.2007г. 
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ите си и да се приспособява към един променлив и свързващ ни взаимно свят. 
 
 
Литература: 
1. Шопов, Г., Болонският процес във висшето образование, Изд. „Интернет Медия 

БИГ.БГ”, 22.6.2007г. 
2. Паунов, М., Мотивация – за добрите резултати и лоялността на хората, с които 

работим, УИ „Стопанство”, София, 2001г. 
3. Национален доклад по меморандума на ЕК „Учението през целия живот”. 
4. Шопов,  Г., Болонският процес във висшето образование, Изд. „Интернет 

Медия БИГ.БГ”, 22.6.2007г. 



 79

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ГОД. VIII, №2 
 
докторант ХРИСТИНА КЪДЕЛКОВА 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ 
 

МОДЕЛ И МЕТОДИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ В ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
MODEL AND METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF BUDGET 

CONTROL INDICATORS IN A PRODUCTION COMPANY 
 

PhD Student HRISTINA KADELKOVA 
University of Ruse ‘Angel Kanchev’   
 
Abstract: Achieving the objectives and efficiency of the budget system of any company depends, 

to a greatest extent, on the way how the budget control system has been worked out and how it 
operates. The present article shows the model and methods for developing a system of budget control 
indicators. The model is characterized by thoroughness and complexity of performance and also 
reflects the links between the indicators and their technological sequence upon receipt. 

The methodology is based on proven analysis methods and includes a system of ET, generated 
using PP Excel.  

We have demonstrated the experiment method results of generating the budget control indicators 
of a specific budget in a specific production company. 

Key words: budget control, system of budget control indicators, technological method, analysis 
methods. 
 

Увод 
 
Постигането на целите и ефек-

тивността от бюджетната система на 
всяко предприятие зависи, в най-голяма 
степен, от начина на изграждане и 
функциониране на бюджетния контрол. 
Бюджетният контрол е предназначен да 
осигурява информация на управля 
ващите за изпълнението на бюджетните 
показатели и обосноваване на коригира 
щите управленски решения. Количес-
твото и качеството на тази информация 
се определя от обхвата на показателите, 
включени в бюджетния контрол, както и 
от методите и технологиите за тяхното 
създаване и анализиране. 

Целта на статията е да представи 
модел за изграждане на система от 
показатели за бюджетен контрол и мето 
дика за изграждането й в производ- 
ствено предприятие.  

Приложението им е чрез използване 
на програмен продукт тип „Електронни 
таблици”.  

Задачите на автора са, както следва: 

 да опише разработеният мо дел 
– обхвата и структурата на сис темата от 
показатели за бюджетен конт- рол в 
производствено предприятие; 

 да представи избраните моде ли 
за изчисление и анализиране на бюд-
жетните отклонения; 

 да представи създадената мето-
дика за определяне на показателите за 
бюджетен контрол с използването на 
продукт тип „Електронни таблици”; 

 да покаже резултати от екс-
периментирането на методиката за гене-
риране на показатели за бюджетен 
контрол за конкретен бюджет в  кон-
кретно производствено предприятие. 

Бюджетният контролен процес осигу- 
рява постигането на годишните цели на 
организацията [Динев, М, 1999, с.109]. 
По своята същност, бюджетният контрол, 
е дейността по дефинирането на отгово 
рностите на управляващите по отно 
шение на взетите решения и тяхното из 
пълнение чрез съпоставяне на бюдже 
тните с фактическите показатели 
[Велчева, Й ,2012, c.231]. 
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В публикациите по бюджетиране няма 
единно становище за същността и 
мястото на дейността по определяне на 
бюджетните отклонения в бюджетния 
контролен процес. 

В изследваните публикации по бю-
джетен контрол [Бланк, И, 2003, с.190], 
[Йонкова, Б, 2006,с.366], [Армстронг М, 
1994, с.314], бюджетните показатели са 
описани и класифицирани по различни 
критерии – според центровете на отго-
ворност; според отделните направления 
на финансовата активност на предпри-
ятието; според различните аспекти на 
формиране, разпределение и използ-
ване на финансовия ресурс. Липсват 
публикации относно обособена ком-
плексна система от показатели, както и 
ясно изразен модел за нейното изграж 
дане. Отклоненията от бюджетните пока 
затели се изчисляват за отделни бюдже 
ти и центрове на отговорност, преоб-
ладават абсолютните и относителните 
разлики.  

Прилагането на комплексен и систе 
мен подход при изготвянето на модела 
за изграждане на система от показатели 
за бюджетен контрол обезпечава негова 
та пълнота и отразяването на връзките в 
бюджетната система. Представената ме-
тодика включва обосновани методи за 
анализ и информационна технология на 
база на ПП „Excel”. 

 
1. МОДЕЛ за изграждане на 

система от показатели за бюджетен 
контрол в производствено предпри 
ятие 

Бюджетните отклонения за отчетния 
период са продукт на процедурата по 
определяне на бюджетните отклонения 
[Ламбовска, М, 2005, с.2], която е част от 
бюджетния контролен процес. Анализът 
на отклоненията в дейността на 
предприятията е преди всичко анализ на 
факторни влияния, като в основата му 
е заложено изследване, метрифициране, 
оценка, прогнозиране и разкриване на 
причинно-следствена връзка на комп-
лекса от факторни влияния върху дина-
миката на резултативните показатели. 

Моделът на системата от пока-
затели за бюджетен контрол се съз-
дава въз основа на предварителна 
аналитична обработка на бюджетна и 
отчетна икономическа информация за 
дейността на предприятието, която обх 
ваща съвкупност от методически прави 
ла и принципи, количествени методи 
(техники), алгоритми и процедури за изс- 
ледване на релевантни връзки и за-
исимости между стопанските явления и 
процеси.  Той отразява обхвата и връз- 
ките в системата от бюджети на пред- 
приятието.  

Формулиране на цели и конкретни 
задачи на бюджетния контрол 

Формулирането на целите на бюд-
жетния контрол е в съответствие с изис 
кванията на крайните потребители на 
аналитичния продукт.  

Идентификация на обектите на 
бюджетен контрол 

Извършва се анализ на информа-
ционната среда за изучаваните обекти, 
като акцентът е поставен върху следните 
основни процедури: 

 подбор на аналитични показа тели 
в съответствие с целите и задачите на 
бюджетния контрол и включените пър-
вични показатели при изграждане на 
бюджетната система [Бланк, И, 
2003,с.192];  

 класификация на показате 
лите за измерване на бюджетните откло 
нения: резултативни и факторни, коли- 
чествени, качествени, структурни; 

 установяват се функционал 
ните зависимости между резултативните 
и факторните показатели, разгледани 
като факторен комплекс от една страна, 
а от друга – между самите фактори в 
тяхната причинно-следствена връзка; 

 извършва се оценка на 
информационния ресурс в два аспекта: 

- в количествен аспект като 
необходим обем базисна (бюджетна, 
прогнозна) и отчетна (фактическа) 
информация, осигуряваща количествени 
признаци на резултативните и факторни 
показатели.  
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- в качествен аспект, по 
отношение на неговата обективност, 
достоверност, надеждност. 
 

1.1 Моделиране 
 
След установяване на функциона-

лните зависимости и причинно-
следствени връзки между резулта-
тивните и факторни показатели, се 
пристъпва към конструиране на модела 
за изграждане на системата от 
показатели, определя се обхвата на 
включените в него показатели (фиг.1). 
При ранжирането на показателите в 
модела е взето под внимание, тяхната 
хронологическа и логическа последо 
вателност, отговаряща на реално съще 
ствуващите между тях причинно-след-
ствени връзки, както и на установената 
йерархична структура. На по-ниско ниво 
– центрове на отговорност (на разходите 
и приходите) се установяват отклонения, 
които формират съответните отклонения 
на ниво предприятие 

Структурата на модела следва 
последователността при изграждане на 
цялостната планово-бюджетна система. 
Лимитиращият фактор, ограничаващ 
мащабите на дейността на предприя- 
тието, през бюджетния период са при 
ходите от обичайна дейност на предп- 
риятието, респективно полученият фина- 
нсов резултат 

Технологичен модел 
В съответствие с целите и задачите 

на изследването се извършва преобра 
зуване (детайлизиране, разширяване, 
съкращаване) на системата от показа-
тели и се съставя технологичният мо 
дел. Той представлява математическо 
описание на причинно-следствените 
връзки между отклонението в стойността 
на резултативния показател от вели- 
чината, зададена в бюджетната система, 
вследствие изменението на обуславящи- 
те го фактори.  

 
1.1.1 Технологичен модел „Абсо-

лютни разлики” 
 

Адитивни модели: установяват се 
разликите между фактическите и 
базисни характеристики (или обратно) на 
изследваните фактори  

 

 

 
където:  
∆Y – абсолютно изменение на 

резултативния показател; 
∆Aj  – общо абсолютно изменение на 

факторните показатели; 
j - идентифицира вида на факторния 

показател, изменя се от 1 до n (брой на 
анализираните показатели); 

aj1 – отчетна стойност на j-тия 
факторен показател; 

aj0 – бюджетна стойност на j-тия 
факторен показател. 

Мултипликативни модели: абсо-
лютната разлика между фактическата и 
бюджетната величина  на изследвания 
показател се умножава с останалите 
фактори в модела, които участват със 
съответните си характеристики в 
зависимост от поредността на анализа 

 
    (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 
 

Комбинирани модели от адитивно-
мултипликативен тип: прилагат се 
процедурите за конкретния тип за-
висимост, в която участва изследвания 
фактор: 

 (5) 

  (6) 

  (7) 
  (8) 

 
1.1.2 Технологичен модел 

“Относителни разлики” 
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Използването на варианта “Oтно-
сителни разлики” е обосновано от 
факта, че изследваните връзки между 
показателите за бюджетен контрол са от 
мултипликативен и адитивно-мулти-
пликативен тип.  

Процедурите за метрифициране на 
факторните влияния се прилагат в 
следната последователност: 
 

    (9) 
 
Модел на относителен прираст на 

факторите (коефициенти, проценти): 
 

 (9) 
 
Модел за изследване на факторните 

влияния: 
 

   (10) 
  (11) 

  (12) 
 
където: 
∆Yа, ∆Yb, ∆Yc – абсолютно изменение 

на резултативния показател вследсвие 
влиянието на факторни показатели a,b,c; 

Y0 – бюджетна стойност на 
резултативния показател; 

∆аотн, ∆bотн, ∆cотн – относително изме-
нение на отчетната стойност на фак-
торните показатели, спрямо бюджетната. 

 
1.2 Баланс на отклоненията 

 
Тази процедура има за цел да се 

извърши контролна проверка на 
математическите действия и аналити 
чните разчети: общата сума на отклоне 
нието между фактическата (отчетна) и 
бюджетната величина на резултативния 
показател трябва да се “балансира” със 

сумата на ефектите, установени в резул 
тат на метрифициране на факторните 
влияния. 

 
2. МЕТОДИКА за изграждането на 

система от показатели за бюджетен 
контрол в  производствено предпри- 
ятие 

2.1 Технологичната последовател-
ност 

Последователността на действията 
включени в методиката се определя на 
базата на качествен (логически) анализ 
на реално съществуващите връзки меж-
ду факторите включени в разработения 
модел и при съблюдаване на опре-
делени правила и принципи: 

Първо, приоритет имат количе 
ствените фактори пред структурните и 
факторите, изразяващи състояния, т.е. 
пред качествените фактори; второ, пре 
димство имат основни фактори пред 
производни и първични пред вторични 
фактори; трето, следва се логиката на 
естествения ред на възникване, форми 
ране и развитие на факторите в реал 
ната бизнес среда; четвърто, отклоне 
нията и обуславящите ги фактори се из 
числяват по видове бюджети за пред 
приятието като цяло и за центровете му 
на отговорности. Определянето им по 
центрове на отговорности се отнася са 
мо за контролируемите показатели (при 
ходи и разходи по видове) от тези 
центрове [Meigs Robert F, 1990, с. 1013].  

Основен принцип на бюджетния кон 
тролен процес е принципът на „управ-
ление по изключения” [Lucey T., 1988, с. 
117]. В съответствие с него, интерес за 
ръководството представляват само зна-
чимите отклонения. По повод на прин 
ципа проф. д-р М. Ламбовска (2005) 
въвежда класификация на бюджетните 
отклонения като допустими и недопу-
стими.   
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Фиг. 1 Обхват на системата от показатели за бюджетен контрол 
 
 
За групирането им използва допу-

стима област на отклонение [Ламбовска, 
М, 2005, с.2].  

 
2.2 Методи за анализ  
 

Важен момент при съставянето на 
методиката е изборът на метод/методи 
за изследване. Той трябва да даде 
отговор на предварително формулира 
ните цели и задачи, математическия му 
апарат да дава възможност за оценка на 
показателите, обхванати в разработения 
модел.  
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Табл.1 Показатели за бюджетен контрол на нетните приходи от продажби 
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Изборът на посоченият набор от 

методи за анализ се обуславя от харак-
тера на изследваните показатели, опре-
делената структура на системата и при 
лаганият технологичен модел. 

A. Метод на сравнението  
Същността на метода се свежда до 

сравняване на отчетните с бюджетните 
показателите за работа на пред-
приятието с цел да се даде обективна 
оценка на резултатите дейността му, да 
се разкрият различия в използването на 
ресурсите и да се определят причините, 
които са ги предизвикали. Използван е 
при изграж дането на технологичен 
модел „Абсо- лютни разлики” – Адитивен 
модел. 

B. Метод на верижните замествания  
Методът на верижните замествания е 

в основата на мултипликативния техно 
логичен модел. Чрез метода се измерва 
индивидуалното влияние на участва 
щите факторни показатели върху изме 
нението на резултативния при наличие 
на аналитична зависимост между тях. 
Способът на верижните замествания се 
свежда до построяване на факторни 
вериги чрез последователно заместване  
на бюджетните стойности на участва-
щите фактори с отчетните. Всеки две 
последователни факторни вериги се 
сравняват, като получената разлика пред 
ставлява числовия израз на влиянието 
на изменението на анализирания факто-
рен показател [Митев, В, 2008, с.46].  

C. Метод на абсолютните разлики  
Методът дава възможност да се 

проследява последователното измене-
нието на отделните фактори чрез разли 
ката между бюджетните величини и 
фактически постигнатите, като всички 
други фактори се запазват неизменни. 
Използва се при изграждането на адити-
вния технологичен модел и моделите за 
изследване на факторните влияния. 

D. Индексен метод  
Методът е израз на аналитичната 

функция на икономическите индекси. 
Чрез индексния факторен анализ, откло-
ненията в изследваните показатели се 

разлагат на части в зависимост от дейст 
вието на различни фактори. Общото отк 
лонение може да се разложи по два 
начина: мултипликативно (като произ 
ведение) и адитивно (като сбор) [8]. 
Методът се прилага и в двата разра-
ботени технологични модела. 

E. Метод на хоризонталния и 
вертикалния анализ 

Хоризонталният анализ онагледява 
измененията в отделни статии на 
финансовите отчети. Осъществява се 
чрез построяване на аналитични табли-
ци, в които абсолютните показатели се 
допълват с относителни темпове на рас-
теж или снижение спрямо бюджетния 
период.  

Вертикалният анализ представлява 
анализ на стойностите на основните 
финансово-стопански показатели за 
бюджетния период. При този анализ 
се проследява структурата на дейно-
стите и се отчита моментната ситуация 
в края на бюджетния период според 
предварително избрани показатели. 
Резултатите от вертикалния анализ на 
предприятието се използват за опреде 
ляне на структурните изменения в съста 
ва на активите и в източниците за покри-
ването им [доц.д-р Касърова, В, 2005, 
с.21].  

Методът се прилага и в двата разра-
ботени технологични модела. 

 
2.3 Оформяне на аналитичния 

продукт 
 
На заключителния етап от алгори 

тъма на методиката се изготвя анали 
тичният продукт под формата на анали 
тичен доклад, аналитични записки, изво 
ди, оценки, препоръки, предложения за 
вземане на управленски решения. 

 
3. АПРОБАЦИЯ на методиката 

за генериране на показатели за 
бюджетен контрол за бюджета на 
приходите от продажби 

Апробацията на представената от 
автора методика е направена чрез 
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прилагането й като инструментариум за 
изграждане на система от показатели за 
бюджетен контрол на нетните приходи от 
продажби (НПП), изготвен на база ПП 
“Excel” (табл.1), в производствено пред-
приятие ”Хидро”ООД за период Х.  

За аналитичното получаване на 
величините на показателите, включени в 
системата, е използвана комбинация от 
технологичните модели „Абсолютни 
разлики”, „Относителни разлики” както и 
Индексния метод. Взаимното им прила-
гане осигурява получаването на широк 
набор от показатели, отчитащи влияни 
ето на всеки фактор върху размера на 
отклонението на НПП, бюджетна спрямо 
отчетна величина, както и контрол на 
получената резултативна информация.  

Изчислителни процедури: 
От прилагането на технологичен 

модел „Абсолютни разлики” – Адитивен 
модел. 

По формула (1) се изчислява 
размерът на отклонението на НПП и 
продадените количества спрямо заложе-
ните в бюджета. Размерът на отклоне-
нията възлизат на (-19.39лв.) и (-48бр.). 
Чрез използването на същата формула 
са изчислени отклоненията на всеки 
показател, по видове продукти. Това 
позволява детайлно да се проследи 
абсолютното отклонение на бюджетните 
показатели спрямо отчетните и да се 
измери влиянието, което те оказват в 
общото отклонение на НПП.  

От прилагането на технологичен 
модел „Абсолютни разлики” - 
Мултипликативен модел.  

Прилагането на мултипликативния 
модел позволява да се разкрие абсолю 
тното влияние на всеки фактор върху 
отклонението на резултативния показа-
тел. Чрез формула (3) се получава 
размерът на общото отклонение на НПП, 
По формула (4) се определят откло 
ненията в съставните показатели – 
продадено количество и продажна цена 
по видове продукти.  

 От прилагането на модела на 
относителен прираст на факторите 

Резултатите от прилагането на моде-

ла са аналогични на резултатите получе-
ни чрез мултипликативния модел. Разли-
ката е, че получените стойности на откло 
ненията в резултативния и факторните 
показатели са измерени с относителни 
величини (проценти). Математическият 
апарат на модела е представен във 
формула (10).  

От прилагането на модела на 
относителен прираст на факторите 

Прилагането на индексия метод дава 
възможност да се определи влиянието 
на всеки фактор върху резултативният 
показател под формата на индекси. Чрез 
него се определя размера на откло 
нението на НПП вследствие влиянието 
на промените в асортиментната струк 
тура. Математическият апарат за полу 
чаване стойностите на използваните ин-
декси на: Iq – количествата; Ip – цените; 
Ias - промените в асортиментната струк-
тура; Is - стойността на продажбите, е 
посочен и подробно описан в побликуван 
от автора на статията доклад «Със-
тавяне на бюджет на приходите от 
продажби като съставна част от 
компютъризирана пла ново-бюджетна 
система».  

Проследяването на връзките между 
отделните показатели и информацията, 
необходима за тяхното получаване и  се 
извършва чрез функцията  “Trace Prece 
dents/Dependents” заложена в ПП Excel”. 
Функцията представя нагледно взаи 
мната обвързанист на отделните бюд- 
жети в планово-бюджетната систе ма. 

 
Заключение: 
 
В статията са представени разра 

ботените модел и методика за изгра 
ждане на система от показатели за бюд 
жетен контрол. Моделът се харак 
теризира с пълнота и комплексност на 
показателите и отразява връзките между 
тях и технологичната последователност 
при получаването им.  

Методиката е базирана на обосно- 
вани методи за анализ и включва 
система от ЕТ, генерирани с помощта на 
ПП Excel. 
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Показани са резултатите от експе 
риментирането на методиката  за генери 
ране на показатели за бюджетен контрол 

за конкретен бюджет в  конкретно произ 
водствено предприятие. 
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ЗА НЯКОИ СДЕЛКИ НА СИНДИКА ПРИ ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО В 
ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 

 
FOR SOME DEALS OF THE ASSIGNEE IN BANKRUPTSY WHEN CASHING 

PROPERTY IN A PROCEDURE OF DECLARING BANKRUPT ACCORDING TO THE 
TRADE LAW 

 
Lecturer NEZABRAVKA STOEVA 
SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”, BLAGOEVGRAD 

 
Abstract: Some actual problems related to the theory and practice concerning the act of declaring 

bankrupt. A special attention has been paid to the sell of real estates and the types of selling at the 
procedure of declaring bankrupt. To that relation the author does some constatations and conclusions 
concerning the low empties and gaps in the Trade Law at the procedure of declaring bankrupt. The 
presence of a controversial justice practice on the subject weather the act of a real estate by a public 
state is an originer or a derivative way for gaining the right of a property shows the the different 
outlooks in practice. Thus, for example, in the Decision № 365 from 22.10.2012, a civil trial № 17/2012 
of the First Civil Department of the Supereme Court of Cassation, has been accepted that the 
mentioned way can be derivative. An opposite statement that a peculiar originer way has been at hand 
is mentioned in the Decision № 92 since 18.08.2010  a civil trial № 645/2009, Т. К. of the Second 
Trade Department of the Sipreme Court of Cassation. All that shows that the procedure of declaring 
bankrupt will continue to be an actual subject from the point of view of the science and practice. 

Key words: bankrupt, sell of real estates, sell of property, assignee in bankruptsy 
 

Според чл. 607, ал. 1 ТЗ 
производството по несъстоятелност има 
за цел да осигури справедливо удовле 
творяване на кредиторите и възможност 
за оздравяване на предприятието на 
длъжника. Имуществото на длъжника – 
недвижимите имоти и движимите вещи 
като цяло или в обособени части, вещ 
ните и другите имуществени права от 
масата на несъстоятелността се превръ-
щат в пари по реда на универсалното 
принудително изпълнение, доколкото 
това е необходимо за плащане на задъл-
женията на длъжника. 

 
1. Продажба на недвижим имот по 

реда на чл. 717 от ТЗ 
 
Продажбата на недвижимия имот се 

извършва от синдика след разрешение на 
съда. Производството по продажбата 
започва с обявление, съставено от син 
дика. Обявлението трябва да съдържа 

информация за длъжника, подробно опи 
сание на недвижимия имот, реда и 
начина на продажба, мястото и деня, в 
който ще се извърши продажбата, край 
ния срок за приемане на предло женията 
в рамките на деня и оценката на имота, 
който ще се продава. Синдикът поставя 
обявлението на видно място в сградата 
на общината по седалището на длъжника 
и сградата по адреса на управление на 
длъжника в срок, не по-кратък от 14 дни 
преди посочения в обявлението ден, като 
съставя протокол за това. Задължение на 
синдика е да представи обявлението за 
продажба в специален бюлетин на 
Министерството на икономиката в срок от 
14 дни преди посочения в обявлението 
ден за продажба. Продажбата се 
извършва в канцеларията на длъжника 
или по адреса на управлението му. 
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Наддавачите1 посо чват предложената от 
тях цена с цифри и с думи и подават 
предложението си с квитанция за 
внесения задатък в запе чатен плик. 
Предложенията се подават при синдика, 
който ги отразява по реда на 
постъпването им във входящ регистър. 
След изтичането на определения срок 
синдикът обявява постъпилите надда-
вателни предложения в присъствието на 
явилите се наддавачи, за което съставя 
протокол. В протокола се вписват надда 
вачите и наддавателните предложения по 
реда на отварянето на пликовете. За 
купувач на недвижимия имот се счита 
този  наддавач, който е предложил най-
висока цена. Ако най-високата цена е 
предложена от повече от един наддавач, 
купувачът се определя от синдика чрез 
незабавен търг чрез явно наддаване в 
присъствието на явилите се наддавачи.  

Обявяването на купувача се извършва 
от синдика в протокола, който се подпи 
сва от него и от явилите са купувачи. 
Обявеният купувач е длъжен в срок от 5 
дни от приключване на продажбата да 
внесе предложената от него цена, като 
приспадне внесения задатък. Налице е 
завършено производство по продажбата 
на имота, когато лицето, обявено за 
купувач, е внесло своевременно дължи-
мата сума. На основание на завършилото 
производство по продажбата на имота 
съдът по несъстоятелността издава 
постановление. С постановлението на 
съда по несъстоятелността на купувача 
се възлага недвижимия имот, спечелен 
на провелия се търг. Съдът се произнася 
с постановление в деня, следващ деня на 
плащането. Постановлението на съда по 
възлагането на недвижимия имот може 
да се обжалва пред съответния 
апелативен съд от участниците в търга и 

                                                
1 За да се избегне злоупотребата с нереални 
предложения, с чл. 717г ал. 1 ТЗ от кръга на 
наддавачите са изключени длъжникът, неговият 
представител, синдикът и лицата, посочени в чл. 
185 ЗЗД. Ако това ограничение не е спазено, 
продажбата е недействителна (чл. 717г ал. 2 ТЗ), а 
внесените от купувача пари се задържат за 
удовлетворяване на вземанията. 

от длъжника в едноседмичен срок от 
съобщаването. От датата на издаване на 
постановлението купувачът придобива 
всички права, които длъжникът е имал 
върху недвижимия имот или върху 
имущественото право (чл. 717з, ал. 2 ТЗ). 
Правата, които трети лица са придобили 
върху имота, или имущественото право 
не могат да бъдат противопоставяни на 
купувача, ако тези права не могат да се 
противопоставят на длъжника. 

Законодателят е конкретизирал моме 
нта, от който правото на собственост 
върху имота се счита за прехвърлено – 
датата на издаване на постановлението 
за възлагане. Така определеният момент 
не държи сметка за случаите, при които 
постановлението бъде обжалвано, респ. 
отменено. При отмяната му отпада прав 
ното основание за придобиване на 
правото на собственост, в резултат на кое 
то отпада и самото право на собственост. 
Този  извод се налага и от разпоредбата 
на чл. 717и ТЗ, според която, ако поста 
новлението за възлагане бъде отменено 
или продажбата бъде обявена за недей 
ствителна съгласно чл. 717г, новата 
продан се извършва след ново обявя-
ване. 

Определеният в чл. 717з, ал. 2 ТЗ 
момент, в който купувачът придобива пра 
вото на собственост върху имота, съз 
дава проблеми в практиката в случаите, 
при които възлагателното постановление 
се обжалва от други наддавачи в произ 
водството. В случай на отмяна на поста 
новлението с влязло в сила определение 
нова продан не се извършва, а произво-
дството по продажбата ще трябва да 
продължи от етапа, от който е било 
опорочено, с участието на всички заявили 
се наддавачи и да последва ново 
възлага-телно постановление. Нормата 
на чл. 717з, ал. 2 ТЗ би трябвало да 
претърпи промяна, тъй като същата няма 
своето правно действие във всички 
случаи на отмяна на възлагателното 
постановле ние. Моментът на придо-
биване на правото на собственост върху 
имота би могъл да бъде този, посочен в 
чл. 717з, ал. 2 ТЗ, само в случаите, в 
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които постановлението за възлагане не е 
било обжалвано или не е било отменено. 

Влязлото в сила постановление на 
съда по несъстоятелността за възла 
гането на имота се вписва в Службата по 
вписвания по местонахождението на не-
движимия имот. С вписаното и влязло в 
сила постановление на съда за възла 
гането на имота, заедно с платените 
такси за прехвърлянето му, синдикът 
въвежда купувача във владение на 
имота. Въводът се извършва срещу всяко 
лице, което се намира във владение на 
имота или имущественото право. 

Чл. 717л, ал. 2 ТЗ установява рискът 
от погиване на имота или на имуще 
ственото право да е за сметка на купу 
вача, а разноските по опазването му до 
въвода във владение на купувача да са 
за сметка на масата по несъстоятел- 
ността. Регламентирането на премина- 
ването на риска не съответства с 
момента на придобиването на правото на 
собственост, определен с чл. 717з, ал. 2 
ТЗ. Общо правило във вещното право е, 
че рискът се носи от собственика. При 
тази продажба е налице специфика на 
придобивното основание – постано-
вление на съда по несъстоятелността по 
възлагането на имота или имущественото 
право, поради което правно нелогично е 
рискът да се носи от купувача, преди той 
да е въведен във владение, т.е. преми-
наването на риска отново не е съобра 
зено със специфичното придобивно осно 
вание и с особения характер на произ-
водството. 

Постановлението за възлагането на 
имота е едностранен властнически акт на 
съда по несъстоятелността, с който се 
прехвърля имота на длъжника въпреки 
неговата воля върху купувач, спечелил 
наддавателния процес. В случая е нали 
це особен вид продажба на имот, която 
не съдържа елементите на договора за 
продажба или друг вид договор – липсва 
равнопоставеност на страните, правото 
на собственост се придобива след 
плащането на цената въз основа на 
възлагателното постановление на съда. 
Тази продажба не може да бъде 

развалена поради евикция, тъй като 
компетентният съд по несъстоятелността 
преди това е извършил проверка дали не- 
състоятелният длъжник е собственик на 
имота, така че същият да бъде част от 
масата несъстоятелността. Но продаж- 
бата може да бъде отменена в случай на 
отмяна на постановлението на съда по 
възлагането на имота.  

Постановлението на съда по несъс- 
тоятелността по възлагането на недви- 
жим имот е своеобразен способ за 
придобиване на правото на собственост. 
Оригинерен или деривативен е този 
способ? От една страна, според чл. 717з, 
ал. 2 ТЗ правата, които трети лица са 
придобили върху имота, не могат да 
бъдат противопоставяни на купувача, ако 
тези права не могат да се противо- 
поставят на длъжника. От друга, съгласно 
чл. 717л, ал. 4 ТЗ тази продажба има 
последиците на продажба при прину- 
дително изпълнение по реда на ГПК1, т.е. 
възлагането има вещноправно действие и 
то прехвърля върху купувача правата, 
които длъжникът е имал върху про 
дадената вещ. Ето защо постановлението 
на съда по несъстоятелността по възла 
гането на недвижимия имот е дерива- 
тивно придобивно основание. 

Влязлото в сила възлагателно поста- 
новление има транслативен ефект по 
отношение на правото на собственост 

                                                
1 По въпроса дали възлагането на недвижим имот 
чрез публична продан е оригинерен или 
деривативен способ за придобиването на правото 
на собственост съществува противоречива 
съдебна практика на ВКС. В Решение № 365 от 
22.10.2012 г. по гр. д. № 17/2012 г. на I Г.О. на ВКС 
се приема, че способът е деривативен. Обратно 
становище, че е налице своеобразен оригинерен 
способ, е застъпено в Решение № 92 от 18.08.2010 
г. по т. д. № 645/2009 г., Т. К., ІІ Т. О. на ВКС. Не 
съществува спор относно способа за придобиване 
при движимите вещи в производството по 
несъстоятелност. Нормата на чл. 482 ГПК със 
систематичното си място в главата за продан на 
движими вещ в ГПК еднозначно определя способа 
като оригинерен. Продажбата на движими вещи в 
производството по несъстоятелност не може да 
бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. 
Купувачът на движимата вещ става собственик, 
независимо от това дали е принадлежала на 
длъжника. 
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върху имота. Неговото вписване има 
действие по отношение на трети лица (чл. 
717з, ал. 2 ТЗ ) и е основание синдикът да 
извърши въвод в имота (чл. 717л, ал. 1 
ТЗ). 

С чл. 717м ТЗ се регламентира въз 
можността синдикът да може да продава 
идеална част от право на собственост 
върху недвижим имот на длъжника. 
Продава се по реда на чл. 717 и сл. от ТЗ 
само притежаваната от длъжника идеа- 
лна част, макар да се описва целият 
имот. Имотът може да се продаде и 
изцяло, ако останалите съсобственици са 
се съгласили за това писмено. За синдика 
не съществува задължение изрично да 
уведоми останалите съсобственици за 
започнатото производство по принуди 
телна продажба на идеалната част на 
длъжника. Правото на съсобствениците 
на имота по чл. 33 от Закон за 
собствеността (ЗС) тук е редуцирано с 
възможност писмено да се съгласят 
имотът да бъде продаден от синдика 
изцяло. ТЗ не дава отговор как съсоб 
ствениците биха узнали за започналата 
принудителна продажба на съсобствения 
имот. Обявлението по чл. 717а, ал. 2 ТЗ, 
поставено на видно място в сградата на 
общината по седалището на длъжника 
съсобственик или в сградата по адреса на 
управление на длъжника, може да не 
съвпада с местонахождението на имота, 
предмет на принудително изпълнение, 
или с местоживеенето на съсобстве- 
ниците. Обявлението за продажбата в 
специалния бюлетин на Министерство на 
икономиката отново не носи гаранции за 
надлежно уведомяване или узнаване. 
Макар за синдика да съществува задъ- 
лжение да описва имота изцяло, изгот- 
веният опис не се съобщава на остана- 
лите съсобственици, а само на длъжника, 
предвид правилата за опис на иму 
щество, посочени в чл. 652 и чл. 653 ТЗ. 
Така определеният ред на принудителна 
продажба на съсобствен недвижим имот 
застрашава интересите, свързани с 
правото на собственост на съсобст 
вениците. Липсата на уведомяване ги 
лишава от възможността да участват в 

наддавателния процес, организиран от 
синдика за придобиване на идеална част 
от право на собственост върху имот, за 
който имат доказани права. На практика 
елементът принуда в това производство 
рефлектира върху останалите съсобст- 
веници на имота –недлъжници. 

Различно е подходил законодателят 
към ипотекарен кредитор при продажбата 
на ипотекиран от длъжника имот за 
обезпечаване на чужд дълг. В този случай 
синдикът му изпраща съобщение за нас 
рочването на продажбата. Припадащата 
се на ипотекарния кредитор сума се 
запазва от синдика и се предава на кре 
дитора, след като представи изпълни 
телен лист за вземането си.(чл. 717н ТЗ). 

На основание на вписаното поста- 
новление за възлагане на имота купу 
вачът може да поиска от нотариуса по 
местонахождението на имота да се 
снабди с констативен нотариален акт за 
собственост на имота на основание чл. 
587, ал. 1 ГПК. Той установява своето 
право на собственост върху имота с 
влязлото в сила възлагателно поста- 
новление на съда по несъстоятелността, 
като прилага и други документи за имота 
като актуална скица или кадастрална 
скица, актуална данъчна оценка и др. 
Предвид декларативното действие на 
констативния нотариален акт, с изда- 
ването му нотариусът само ще реги- 
стрира правото на собственост върху 
имота, материализирайки го във формата 
на нотариален акт. Проверката на нота 
риуса преди издаването на нотариалния 
акт ще се разпростре единствено върху 
това, дали постановлението на съда за 
възлагането на имота е влязло в законна 
сила и дали купувачът е въведен в имота 
при спазването на изискванията на чл. 
717л ТЗ. В случая нотариусът не може да 
търси доказателства дали длъжникът по 
несъстоятелността е бил собственик на 
имота. Тази проверка е вече извършена 
от съда по несъстоятелността и повторна 
проверка означава нотариусът да 
упражнява контрол върху законосъо- 
бразност на влязъл в сила съдебен акт.  
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2. Продажба на имот по чл. 718 ТЗ 
 
Когато вещите или имуществените 

права като цяло, като обособена част или 
отделна вещ, или имуществено право са 
предложени за продажба по реда чл. 717 
и следващите, но продажбата не е 
извършена поради неявяване на купувач 
или купувачът се е отказал по предло 
жение на синдика, съдът по несъстоя- 
телността може да разреши продажбата 
да се извърши чрез пряко договаряне или 
чрез посредник. В тези случаи прода- 
жната цена може да бъде по-ниска от 
началната цена по чл. 717ж ТЗ и се 
определя по реда на ГПК. Съдът е 
длъжен да се произнесе по предло- 
жението на синдика в деня на постъп- 
ването му в съда или най- късно на 
следващия работен ден. При продажбата 
на вещи и имуществени права като цяло 
или като обособена част кредиторите не 
могат да бъдат поставяни в по-неб- 
лагоприятно положение, отколкото при 
продажбата на отделни вещи и имуще 
ствени права. С ал. 5 на чл. 718 ТЗ 
синдикът е определен като продавач по 
този договор за продажба чрез пряко 
договаряне или чрез посредник.  

Продажбата по чл. 718, ал. 1 ТЗ е 
поставена под заглавие “Продажба при 
особени случаи” в етапа на осребряване 
на имуществото на длъжника в произво 
дството по несъстоятелност. Това, което 
различава продажбата по чл. 718, ал. 1 
ТЗ от тази по чл. 717, ал. 1 ТЗ, е, че при 
нея отсъствт наддавателният процес и 
постановлението на съда по несъсто 
ятелността по възлагането на имота. 
Вместо тях е налице пряко договаряне 
или договаряне чрез посредник и договор 
за продажбата. В договора за продажба 
по силата на закона на синдика е 
определено качеството на продавач.  

В производството по несъстоятелност 
длъжникът не е загубил своята мате 
риална дееспособност. Длъжникът е ли 
шен от процесуалната си дееспособност 
да реализира материалните и имуще 
ствените си права. Ето защо редакцията 
на чл. 718, ал. 5 ТЗ “Продавач по 

договора по ал. 1 е синдикът” е непълна и 
не дава отговор за формата, в която ще 
се сключи договорът. 

С договора на купувача се прехвърля 
право на собственост върху имот, собст 
веност на несъстоятелния длъжник срещу 
постигната по време на прякото дого 
варяне или чрез посредника цена. Зако 
нодателят допуска плащането на цената 
при този вид продажба да бъде разс- 
рочвано или поставяно под други 
условия, напр. отпускането на кредит за 
купувача. Тук с цел да се защитят инте-
ресите на кредиторите по несъсто-
ятелността спрямо тях с изричната норма 
на чл. 718, ал. 4 ТЗ извършените от 
купувача действия на разпореждане пре- 
ди окончателното плащане на цената са 
недействителни.  

Когато предмет на продажбата по чл. 
718, ал. 1 ТЗ е недвижим имот, договорът 
трябва да се сключи с нотариален акт. 
Предвид особения характер на продаж- 
бата в задължение на нотариуса е да 
изиска разрешението на съда по 
несъстоятелността продажбата да бъде 
извършена от синдика чрез пряко дого 
варяне или чрез посредник, протокол, 
доказващ прякото договаряне или дого-
варянето чрез посредник, както и всички 
други доказателства, имащи отношение 
към характеристиката и индивидуали- 
зацията на имота и спазването на 
изискванията на общите и особени 
закони. Сключването на продажбата по 
чл. 718, ал. 1 ТЗ в писмена форма или 
писмена с нотариална заверка на подпи- 
сите ще я определи като нищожна поради 
липса на форма. Няма законов текст, 
който да определя друга форма на 
сделката и да изключва общото правило 
на чл. 18 ЗЗД, че договорите за прех-
върляне на право на собственост или за 
учредяване на вещни права върху 
недвижими имоти се извършват с 
нотариален акт.1 

                                                
1 Бешков, П. Българско нотариално право, книга 
втора, т. II, с. 145. Становището на автора е с две 
взаимно изключващи се тези. “Продажбеният 
договор в тази хипотеза може да се сключи от 
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При продажба по чл. 718, ал. 1 ТЗ не е 
посочен моментът, в който правото на 
собственост на имота преминава върху 
купувача, както и за чия сметка е рискът 
от погиването на имущественото право 
(за продажбата по чл. 717, ал. 1 ТЗ това е 
нормативно уредено, макар и с много 
забележки, изложени по-горе). Може ли 
да се приеме, че с подписването на прото 
кола от проведеното пряко договаряне 
или на протокола за проведени преговори 
чрез посредник за купувача правото на 
собственост е преминало върху купувача, 
като стои само ограничението му по чл. 
718, ал. 4 ТЗ за неразпореждането му с 
имота, докато окончателно не плати 
договорената цена. След споделеното 
становище, че продажбата по чл. 718, ал. 
1 ТЗ трябва да бъде извършена с 
нотариален акт, правото на собственост 
на имота ще премине върху купувача с 
подписването на нотариалния акт за 
продажбата. Съдебната практика приема, 
че режимът на сделките по чл. 718, ал. 1 
ТЗ се подчинява на общите разпоредби 
на търговското и гражданското законо 
дателство. “В Търговския закон не е уре-
ден изчерпателно редът за провеждане 
на продажби чрез пряко договаряне или 
чрез посредник, поради което следва да 
намират приложение общите разпоредби 
на търговското и гражданското законода-
телство, установяващи режима на въз-

                                                                
синдика и купувача само в писмена форма. Това 
произтича от императивната норма на чл. 293, ал. 
1 ТЗ, която гласи: “За действителността на 
търговската сделка е необходима писмена или 
друга форма само в случаите, предвидени в закон.” 
Тази друга форма е нотариалният акт, защото се 
прехвърля собствеността на недвижим имот (чл. 18 
ЗЗД). Ако продажбата по чл. 718 ТЗ е сключена в 
обикновена писмена или писмена форма с 
нотариална заверка на подписите, тя ще бъде 
нищожна поради липса на форма. По изтъкнатите 
съображения не може да се приеме за 
законосъобразна практиката на нотариата, която 
удостоверява особените продажби по чл. 718, ал. 1 
ТЗ с нотариален акт. Подобно удостоверяване е 
нищожно поради недействителност на удо-
стоверявания договор.” 

мездените сделки, предлагането, прие-
мането и т.н.”1 

Макар да е държал сметка за 
особения характер на продажбата по чл. 
718, ал. 1 ТЗ, законодателят е пропуснал 
да регламентира въвода в имота. 

В чл. 718, ал. 2 ТЗ е уредена още една 
особена продажба, а именно продажба на 
дялове, които са собственост на длъж 
ника в други дружества. Синдикът може 
да продава дялове на длъжника, които са 
негова собственост в други дружества с 
ограничена отговорност, по реда на чл. 
718, ал. 1 ТЗ, но след като бъдат 
предложени за изкупуване на останалите 
съдружници и в срок от един месец 
предложението не бъде прието. И при 
продажбата по чл. 718, ал. 2 ТЗ синдикът 
ще е продавач на дружествените дялове. 
Формата на сключване на продажбата ще 
бъде писмена с нотариална заверка на 
подписите на синдика и на купувача. В 
случая е налице хипотезата на прех- 
върляне на дружествен  дял чрез особен 
случай на продажба на дял, поради което 
е приложимо изискването за форма, 
наложено с чл. 129, ал. 2 ТЗ. Договорът 
за продажба на дялове по реда на чл. 
718, ал. 2 ТЗ след неговото сключване 
следва да бъде вписан в търговския 
регистър. 

 
3. Продажба по реда на чл. 718а ТЗ 
 
Когато към датата на решението на 

събранието на кредиторите по чл. 677, 
ал. 1, т. 8 ТЗ за определяне на реда и 
начина на осребряване на имуществото 
на длъжника, метода и условията на 
оценка на имуществото и избор на оцени 
тели и техните възнаграждения жилища, 
собственост на длъжника, са предос- 
тавени под наем на негови работници и 
служители или на лица с вземания по чл. 
687, ал. 1 ТЗ /на работници или 
служители, произтичащи от трудови 
правоотношения/, синдикът е длъжен да 
предложи за продажба тези жилища на 

                                                
1 Решение № 1198 от 05.02.2009 г. по гр. д. № 
4955/2007 г. Г.К. I-во г.о. на ВКС.  
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техните наематели. При тези случаи се 
прилага чл. 33 от Закона за собствеността 
/ЗС/ (чл. 718а, ал. 1 ТЗ). Правоимащи да 
участват като купувачи са две категории 
лица: 

- работници и служители на длъжника, 
които към датата на решението по чл. чл. 
677, ал. 1, т. 8 ТЗ са наематели на 
жилищата, собственост на длъжника, на 
основание на редовни  договори за наем; 

- работници и служители на длъжника, 
които към датата на решението по чл. чл. 
677, ал. 1, т. 8 ТЗ имат вземания, 
произтичащи от трудово правоотношение 
с длъжника. 

До всяко едно правоимащо лице 
синдикът отправя писмена покана, в която 
посочва конкретното жилище, неговата 
оценка, изготвена от избрания от събра 
нието на кредиторите или определен по 
реда на чл. 677, ал. 4 оценител, срок на 
плащане, който не може да бъде по-
кратък от 30 дни и по-дълъг от 60 дни, 
както и банковата сметка за извършване 
на плащане на цената. В 14-дневен срок 
от получаване на уведомлението или 
писмената покана правоимащите по чл. 
718а, ал. 1 лица трябва да заявят 
писмено пред синдика желанието си да 
закупят жилището на цена, равна на 
изготвената оценка, и в посочения от 
синдика срок. При заплащането на цената 
работниците и служителите имат право 
да направят прихващания за вземания по 
задължения за неизплатени от длъжника 
трудови възнаграждения, което право на 
прихващане трябва да е направено със 
заявлението за закупуване. Продажбата 
по чл. 718а, ал. 1 ТЗ не може да бъде 
реализирана в случай на съдебен спор 
относно жилището, предмет на наемния 
договор. 

В тази хипотеза на продажба на 
жилища наемателите работници и служи 
тели на длъжника са поставени в приви-
легировано положение с право да закупят 
наетото от тях жилище. В случай на 
нежелание от тяхна страна да закупят 
жилището няма пречка при спазването на 
чл. 718а, ал. 2 жилището да се предложи 
на лицата, които имат вземания от 

длъжника, произтичащи от трудови право 
отношения. 

Липсва отговор на въпроса ще може 
ли наемателят да брани правата си по 
силата на редовен наемен договор и пред 
кого. Настоящата уредба сочи, че правата 
му се изчерпват единствено със задълже-
нието на синдика да го покани писмено за 
закупи наеманото жилище. 

В ТЗ не е уреден изчерпателно редът, 
по който ще се избират купувачите на 
жилищата от втората група правоимащи, 
когато техният брой е по-голям от броя на 
жилищата на длъжника. 

Продажбата на жилище по реда на чл. 
718а отново е един особен вид продажба. 
Законът си служи с понятието “изкупу-
ване”. Тук купувачът, в качеството си 
на наемател по договора, е лишен от 
възмо- жността да преговаря по цената 
на жилището, тъй като същата е 
определена от оценителя, избран от 
общото събрание на кредиторите. 

Според ал. 4 на чл. 718а договорът за 
продажба се сключва в нотариална фор- 
ма, като продавач по договора е синди- 
кът, а разноските по продажбата са за 
сметка на продавача. 

При продажбата по чл. 718а липсва 
акт на съда по несъстоятелността, който 
да я разрешава или одобрява. Контролът 
по законосъобразност на тази особена 
сделка е възложен изцяло на нотариуса. 
Нотариусът е длъжен да провери дали са 
изпълнени всички особени изисквания за 
този вид продажба, определени с ТЗ, а 
именно: налице ли е редовно започнало 
производство по несъстоятелност на 
длъжника, легитимацията на синдика, 
дали длъжникът е собственик на жили- 
щето, предмет на продажбата; налице ли 
е решение на събранието на кредиторите 
по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ, има ли редовен 
наемен договор, има ли наемателят 
качеството на работник или служител на 
длъжника, налице ли са вземания на 
работника или служителя към длъжника и 
включени ли са в списъка на приетите 
задължения; съответства ли цената, 
определена от нарочния оценител в 
произ- водството по несъстоятелност, с 
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тази, посочена в проекто-нотариалния акт 
за продажба на жилището, налице ли е 
съ-дебен спор за същото жилище; 
качеството на купувача наемател.  

 
Заключение 
 
Проблемите в производството по 

несъстоятелност по ТЗ няма да загубят 
своята актуалност. Отчетените законода- 
телни пропуски и непълноти по чл. 717з, 
ал. 2 ТЗ; чл. 717м ТЗ; чл. 718, ал. 1 ТЗ; 

чл. 718а ТЗ пораждат нови съдебни 
спорове и противоречива съдебна 
практика. За да се постигне целта на 
производството – бързо и справедливо 
удовлетворяване на креди торите с 
опазването на правата на третите добро- 
съвестни лица, е необходим навременен 
и последователен законодателен подход, 
преодоляващ празнотите в ТЗ.  
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ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ГОД. VIII, №2 
 
 

НОВИ КНИГИ 
 

NEW BOOKS: 
 
Статистика, информационни технологии и комуникации,Юбилейна научна конференция 

24 ноември 2011 г., УНСС, Катедра „Статистика и иконометрия“, С., УНИ „Стопанство“  2012, 577 
с.  

В сборника са представени 62 доклада от 82 автора от УНСС, СА „Д. Ценов“ – Свищов, 
Икономическия университет – Варна, БАН, Софийския университет,  ВТУ – Велико Търново, 
ЮЗУ – Благоевград, НСИ, университети от Сърбия, Украйна и Молдова.  

Докладите обхващат актуална проблематика основно от областта на статистиката (теория, 
практика, обучение); демография, иконометрия, информационни технологии, 
бизнесинформатика  и комуникации. 

Като цяло съдържанието на сборника е наситено с ценна и полезна информация, чрез която 
се разширява и обогатява познавателния капацитет на заетите в изследователски, учебни и 
управленски институции.  

 
20 години инвестиция в бъдещето, Сборник доклади на юбилейна международна научно-

практическа конференция 18-19 май, 2012 г., Велико Търново, ВТУ Стопански факултет и 
Институт за икономически изследвания при БАН, С., ГорексПрес, 2012, 690 с.  

Публикацията съдържа 76 доклада, обособено в три раздела: Икономика – 31, 
Администрация и управление – 24, Обществени комуникации, социални, политически и правни 
науки – 21. Участват автори от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  Стопански факултет, Институт за 
икономически изследвания при БАН, СА „Д. Ценов“ – Свищов,-Лесотехническия университет – 
София, Техническия университет – Габрово, Медицинския университет – Плевен, Национален 
военен университет „В. Левски“,  ВУАРР – Пловдив.  

В раздел „Икономика“ са представени авторови виждания по съвременни аспекти в 
развитието на икономиката на страната – инвестиции, конкурентноспособност, финанси, наука и 
други.  

Разделът „Администрация и управление“ включва проблеми на логистиката, управление на 
човешките ресурси, корпоративно ръководство, фирмено управление, клъстер политика в 
България и други.  

Голяма разнообразие от актуална тематика съдържа третият раздел и представлява интерес 
за специалисти от различни структури – икономически, социални, управление, образование и 
други.  

 
Веселина Григорова   
Ефективно енергийно потребление на икономиката – анализ по отрасли и страни, С., 

Изд. „Авангард Прима“, 2011 г., 219 с.  
Монографията е емпирично изследване на състоянието и динамиката на енергийното 

потребление в България в периода 2000 – 2008 г. през призмата на енергийната ефективност. 
Изложението е представено в три глави, заключение (от 16 с.), използвана литература и 
приложения (15 с.).  

В гл.І „Предпоставки за ефективно енергийно потребление“ авторът представя система от 
показатели за анализ и оценка на енергийното потребление на българската икономика в аспект 
ефективност и са посочени екологичните регламенти.  

В гл. ІІ „Енергийно потребление на българската икономика по отрасли“ се представя 
енергийното потребление на секторите индустрия и услуги и се отделя специално внимание на 
селското стопанство. Емпиричният анализ на база система от показатели за анализ и оценка на 
енергийното потребление в страната са отграничени отраслите със сравнително ниска 
енергийна и въглеродна интензивност и по-висок дял в създаваната брутна добавена стойност и 
съответно са направени предложения за структурни изменения в енергийно-ресурсен и 
производствено-отраслов аспект.  
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 В гл. ІІІ „Енергийно потребление в централно източно европейски страни“ е представен 
сравнителен анализ на енергийната ефективност на икономиката на България с други членове 
на ЕС и са изведени задачите, които трябва да решава страната в контекста на енергийното 
потребление.  

Предлагат се обобщени мерки за спестяване на енергия по сектори и отрасли,  за 
екологосъобразна политика, конкурентноспособност и устойчиво развитие на българската 
икономика. 



Списание “Икономика и управление” е издание на Стопанския факултет при ЮЗУ “Неофит 
Рилски” – Благоевград. То е с периодичност 4 броя годишно. Неговото разпространение се 
извършва чрез абонамент на адреса на редакцията. Цената на 1 брой е 6 лв. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 

 
1. Публикациите да бъдат в обем до 10 страници, включително резюме, 

илюстративен материал, таблици, фигури и използвана литература. 
2. Да се приложат, в превод на английски език заглавието, името/имената на 

авторите, абстракта и ключовите думи. 
3. Фигурите, графиките и таблиците да се представят и като отделни файлове. 
4. Списъкът на литературата да съдържа само цитираните в текста източници. В 

текста да се посочват в скоби името на автора и годината на издаване на 
цитирания труд, които в литературата да се подреждат по азбучен ред. 

5. Да се следва следната примерна структура на статиите: автор (на български и 
английски език); точно наименование на организацията, в която работи, адрес и 
телефон; заглавие на български и английски език; абстракт и ключови думи на 
български и английски език; увод; материал и методи, използвани при 
разработката; резултати и обсъждане; изводи; литература. 

6. Публикациите да се представят хартиен и електронен носител, във формат А 4, 
шрифт Times New Roman, размер 12 pt, разстояние между редовете 1,5. Да не се 
прави сричкопренасяне. 

7. Качеството на предоставените за публикуване материали е отговорност на 
авторите. 

8. Получените ръкописи не се връщат на авторите.  
9. Списанието се издава с финансовата подкрепа на авторите, поради което за 

публикуването на всяка статия се заплаща сумата от 40 лв. 
10. За представяне на актуални публикации и за публикуване на рецензии и отзиви за 

научни трудове се заплащат 40 лв. 
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