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Резюме 

Обект на настоящото изследване е секторът на услугите с неговите особености 

и тенденции в развитието му, а предмет са структурните изменения в развитието на 

сектора на услугите и динамиката на свързаните с тях основни икономически 

показатели. Тези изменения се проявяват както в самия сектор, така и в икономиката 

като цяло. Цел на изследването е да се открои ролята и значението на динамиката и 

преструктурирането на сферата на услугите върху макроикономическото развитие на 

България за периода 1997 – 2010 година. За достигането на тази цел в изследването са 

решени следните научноизследователски задачи: 

1. Избрани са подходящ научен подход и метод за изследване развитието на 

сектора на услугите в контекста на общоцивилизационната динамика; 

2. Анализирани са промените в секторната структура на инвестициите и са 

конкретизирани в отрасловата структура на сектора на услугите; 

3. Очертани са възможностите на сектора на услугите за създаване на нови 

работни места и е проследено неговото влияние върху прираста на 

производителността на труда; 

4. Разкрити са доминиращите дейности в създаването на добавена стойност в 

сферата на услугите; 

5. Проследен е темпът на изменение на производителността на труда в сектора и 

е откроено влиянието му върху ресурсната ефективност на икономиката; 

6. Изведени са тенденциите в развитието на дейностите от сферата на услугите в 

България и е измерено тяхното влияние върху темпа на икономически растеж. 

На база на извършената изследователска работа и приложението на редица 

подходи, методи и анализи са постигнати следните научни и научно-приложни 

приноси: 

1. На основата на запознаването с литературното наследство по проблемите на 

услугите са направени теоретични обобщения за тяхната същност, обхват и място в 

икономиката. Изведени са и са систематизирани факторите, които засилват ролята на 

сектора на услугите в съвременния производствен процес, а също така е установено 

до каква степен има подценяване в развитието на тази сфера в резултат на теорията за 

производителния и непроизводителния труд. 

2. Очертани са тенденциите в развитието на сектора в Република България. Чрез 

сравнителен анализ са показани различията в условията и факторите за развитието му 

у нас и в други страни и е установено, че развитието на сектора в българската 

икономика не става еволюционно, т.е. постепенно, а много по-бързо и за по-кратък 

период от време и е резултат най-вече на спада в индустриалното производство. 

3. Извършен е структурен анализ и е очертан приноса на сферата на услугите в 

България в създаването на брутната добавена стойност, в осигуряването на трудова 

заетост и в разпределението на инвестициите, което намира крайно измерение в 

икономическия растеж в страната. С помощта на този анализ са проследени 

промените в структурата на инвестициите, заетите лица и брутната добавена стойност 
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и на тази база са подредени и селектирани дейностите от сектора на услугите според 

интензивността на структурните промени в тях. 

4. Разработен е и е използван иконометричен модел за оценка ефективността на 

отделните дейности в сектора на услугите и определяне на връзките и зависимостите 

на доминиращите фактори, специфични за всяка от тях. Построеният модел има 

оценъчно предназначение и очертава влиянието на отделните фактори върху брутната 

добавена стойност създадена в сектора на услугите. 

5. На база на направените изводи и заключения в изследването е предложен 

механизъм за въздействие чрез икономическата политика, както върху сферата на 

услугите като цяло, така и върху отделните ѝ дейности. 

При решаването на посочените задачи извън изследваните проблеми остават: 

организационно-структурните промени в сектора на услугите; детайлизираният 

отраслов анализ; измененията в тяхната стойностна структура и пр. Те не са предмет 

на разглеждане в настоящата разработка, тъй като не са от съществено значение за 

открояването на основните тенденции и реализирането на поставените цели. 

Трудност при изследването на сектора на услугите представляваше събирането 

на статистическа информация за по-голям диапазон от време. Настоящата отрасловата 

структура на този сектор е включена в статистическите наблюдения от 1997 година с 

Националната отраслова класификация (НОК). Тя заменя използваната дотогава 

Класификация на отраслите на народното стопанство, според която обслужващите 

отрасли формират т.нар. непроизводствена сфера, и в нея не са включени дейностите 

търговия, транспорт и съобщения, които се отчитат като част от сферата на 

материалното производство. Въвеждането на НОК води до различия на данните за 

отделните сектори и ги прави несъпоставими през различните периоди, което 

затруднява изследването. Освен това през последните години статистическите органи 

започнаха да отчитат по-окрупнено отделните дейности от сектора.1 Поради тази 

причина за периода след 2009 година данните са изведени, но трудно съпоставими с 

предходния период. 

Усложнения при изследването на развитието на сектора на услугите предизвиква 

и динамичната икономическа обстановка в страната, особено в началото (1997 година) 

и края на изследвания период (годините на навлизането на страната в световната 

криза). Тя се характеризира с противоречиви изменения и с големи амплитуди, които 

от своя страна дават съществено отражение върху очакванията и тенденциите на 

развитие. 

 

 

Ключови думи: структурни промени, сектор услуги, икономически дейности, 

брутна добавена стойност, икономически растеж, инвестиции, заети лица, 

ефективност, производителност на труда.  

 

 

 

 

 

                                                
1 По тази причина в разработката данните за сектора след 2009 година, откакто се използва КИД – 2008, 
са окрупнени и се отчитат заедно по следния начин: група първа “Търговия, ремонт на автомобили и 

битова техника; Хотели, общежития и обществено хранене; Транспорт и съобщения”; втора група 

“Финанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и движимо имущество, бизнес услуги”; трета 

група “Държавно управление; Образование; Здравеопазване; Други услуги и дейност на 

неправителствени организации”. 
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Abstract 

The object of the present study is the services sector with its features and trends in its 

development, and the subject is the structural changes in the development of the services 

sector and the dynamics of the related main economic indicators. These changes are evident 

both in the sector itself and in the economy as a whole. The aim of the study is to highlight 

the role and importance of the dynamics and restructuring of the services sector on the 

macroeconomic development of Bulgaria for the period 1997 - 2010. To achieve this goal, 

the study solves the following research tasks: 

1. An appropriate scientific approach and method for studying the development of the 

services sector in the context of the general civilization dynamics have been chosen; 

2. The changes in the sectoral structure of the investments are analyzed and are 

specified in the branch structure of the services sector; 

3. The possibilities of the services sector for job creation are outlined and its influence 

on the growth of labor productivity is traced; 

4. The dominant activities in the creation of added value in the field of services are 

revealed; 

5. The rate of change of labor productivity in the sector is monitored and its influence 

on the resource efficiency of the economy is highlighted; 

6. The tendencies in the development of the activities in the field of services in 

Bulgaria are presented and their influence on the rate of economic growth is measured. 

Based on the research work and the application of a number of approaches, methods 

and analyzes, the following scientific and scientific-applied contributions have been 

achieved: 

1. On the basis of the acquaintance with the literary heritage on the problems of the 

services theoretical summaries about their essence, scope and place in the economy are 

made. The factors that strengthen the role of the services sector in the modern production 

process are derived and systematized, and it is also established to what extent there is 

underestimation in the development of this area as a result of the theory of productive and 

non-productive labor. 

2. The tendencies in the development of the sector in the Republic of Bulgaria are 

outlined. A comparative analysis shows the differences in the conditions and factors for its 

development in our country and in other countries and it is established that the development 

of the sector in the Bulgarian economy does not become evolutionary, i.e. gradually, but 

much faster and in a shorter period of time and is mainly the result of the decline in 

industrial production. 

3. A structural analysis has been performed and the contribution of the services sector 

in Bulgaria in the creation of gross value added, in the provision of employment and in the 

distribution of investments, which finds a final dimension in the economic growth in the 

country. With the help of this analysis the changes in the structure of investments, 

employees and gross value added are tracked and on this basis the activities of the services 

sector are arranged and selected according to the intensity of the structural changes in them. 

4. An econometric model has been developed and used to assess the effectiveness of 

individual activities in the services sector and to determine the relationships and 

dependencies of the dominant factors specific to each of them. The built model has an 
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evaluation purpose and outlines the influence of individual factors on the gross value added 

created in the services sector. 

5. Based on the conclusions and conclusions made in the study, a mechanism for 

impact through economic policy is proposed, both on the service sector as a whole and on its 

individual activities. 

In solving these tasks, the following problems remain outside the studied problems: 

organizational and structural changes in the services sector; detailed industry analysis; 

changes in their value structure, etc. They are not subject to consideration in this study, as 

they are not essential for highlighting the main trends and achieving the goals. 

A difficulty in surveying the services sector was the collection of statistical 

information over a longer period of time. The current sectoral structure of this sector has 

been included in the statistical surveys since 1997 with the National Sectoral Classification. 

It replaces the util then used Classification of the branches of the national economy, 

according to which the service branches form the so-called non-productive sphere, and it 

does not include the activities trade, transport and communications, which are reported as 

part of the sphere of material production. 

The introduction of this classification leads to differences in data for individual sectors 

and makes them incomparable during different periods, which complicates the study. In 

addition, in recent years, statistical authorities have begun to take a closer look at individual 

activities in the sector. For this reason, the data for the period after 2009 are derived, but 

difficult to compare with the previous period. 

Complications in the study of the development of the services sector are caused by the 

dynamic economic situation in the country, especially at the beginning (1997) and the end of 

the study period (the years of the country's entry into the global crisis). It is characterized by 

contradictory changes and large amplitudes, which in turn have a significant impact on 

expectations and development trends. 

 

 

Keywords: structural changes, services sector, economic activities, gross value added, 

economic growth, investment, employees, efficiency, labor productivity. 
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Увод 

През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация 

е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този 

сектор също е доминиращ до началото на 90те години на 20ти век. Промишленото 

развитие и икономическата политика са концентрирани в електроенергетиката, 

металургията, машиностроенето и добивната промишленост, а сферата на услугите 

остава по това време на заден план.  

В началото на 90те години в развитието на българската икономика започват да 

протичат сложни процеси на приспособяването ѝ към нов модел на развитие. Негова 

основа са протичащата в световен мащаб информационна революция и тенденцията 

към глобализация, а също и преходът към пазарна икономика. Една от характерните 

черти на тази промяна е динамичното развитие на сектора на услугите2, който все 

повече започва да доминира в структурата на икономиката като сфера за инвестиции, 

като сектор за реализация на трудовите ресурси и като преобладаващ дял в създавания 

брутен вътрешен продукт. 

В западните индустриални държави, още около 60те години на ХХ век секторът 

на услугите се развива бързо и това кара Д. Бел да предскаже, че към края на века 

техния дял в структурата на заетостта ще надмине 90%. Макар и със закъснение 

прогнозата му е на път да се сбъдне. През 2008 г. средно около 70% от заетостта и 

БВП в развитите страни (ОИСР) принадлежат на сектора на услугите, а за САЩ този 

процент е още по-висок. В страните със средни доходи този дял е малко над или около 

50% от БВП.  

 За последните десетилетия съвременната глобална икономика се 

характеризира с повсеместно ускорено развитие на сферата на услугите и тя става 

активен фактор за структурно обновяване и предпоставка за ефективно и 

конкурентоспособно национално производство. Увеличава се броят на фирмите, 

нараства числеността на заетите в тази сфера от икономиката и се разширява спектъра 

от предлаганите услуги. Секторът на услугите започва да променя облика на 

икономиката и на обществото като цяло, а проблематиката за услугите става обект на 

засилен научен интерес в редица разработки.  

Състоянието на този сектор е един от важните индикатори за достигнатото  

икономическо и социално развитие на страната и на готовността ѝ да се интегрира в 

световната икономика. Затова и представената разработка е посветена на изследване 

на въпроса за ролята и влиянието на сектора на услугите върху развитието на 

националната икономика, като той се изследва във връзка със закономерностите в 

цивилизационното развитие и структурните изменения в икономиката на България.  

Актуалността на темата на изследването е обусловена от това, че сферата на 

услугите е обширно, но сравнително слабо изследвано поле за приложение на 

ресурсите в българската икономика. Дълго време тя не привличаше особено 

внимание, а едва през последните десетилетия стана обект на засилен интерес от 

страна на много икономисти. Повишеният интерес към нея е предизвикан от ярко 

изразената динамика на този сектор в икономиката и на това, че въпреки 

нарастващата му роля в икономическото развитие остават неразкрити редица от 

закономерностите при участието на различни услуги в развитието на икономиката и 

тяхното влияние върху факторите на общественото производство.  

Проблемът за развитието на сектора на услугите не е нов, но той се нуждае от 

постоянно внимание, тъй като развитието на трансформационните процеси в 

                                                
2 Понятията “сфера на услугите”, “сектор на услугите”, “сфера на обслужване” и “третичен сектор” 

имат еднакъв смисъл и в цялата разработка ще ги използваме като равнозначни (синоними). 
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икономиките, и в частност в икономиката на България, предопределя нарастващата 

роля на сферата на услугите в достигането на устойчив икономически растеж и 

повишаване качеството на живот на населението. Структурните изменения като обект 

на анализ имат дълга традиция в икономическата теория, като през последните години 

към тази проблематика има повишен интерес, както у нас, така и в международен 

план. До 1990 година се наблюдава бум на изследвания, имащи подчертано теоретико-

методологичен характер, докато в последно време доминират разработките с 

емпирична насоченост. Проучване на публикациите в тази област свидетелства, че 

акцентът се поставя върху структурните фактори на растежа откъм страна на 

предлагането, свързани преди всичко с технологиите и произтичащата от тях по-

висока производителност, докато факторите от страна на търсенето остават с 

понижено внимание. За постигането на по-висок ръст на БВП е необходимо да се 

въздейства както върху търсенето, така и върху предлагането. Избраният проблем е 

актуален и за България, за оценка на възможностите, които развитието на сектора 

създава за икономическия растеж в страната и за необходимата в тази насока 

структурна макроикономическа политика.   

В България се забелязва недостатъчен опит в областта на изследванията на 

структурните макроикономически зависимости и тяхната роля върху растежа. Това 

обяснява и не особено успешно провежданите структурни политики, тъй като липсват 

обосновани приоритети в националното развитие. До 1990 година в икономическата 

ни литература не липсват значими изследвания за връзката между структурните 

изменения и икономическия растеж3, но след това изследванията за ефекта от 

структурната промяна в икономиката и за адекватната на съвременните тенденции 

структура на икономическата система в българската икономическа литература са 

малко. 

България изостава значително по доходи на глава от населението и затова 

изследването на факторите, влияещи върху икономическия растеж, а безспорно 

структурните изменения са такъв фактор, има място в научния дебат както в 

теоретичен, така и в практико-приложен аспект. Като се има предвид новата и трайно 

нарастваща роля и дял на сектора на услугите и тяхното преобладаване в размера на 

БВП в развитите страни, въпроса за ролята им върху икономическия растеж става все 

по-важен, но на този етап той не е добре проучен.  

Промените, които настъпват в структурата на българската икономика и 

изискванията към подготовката и квалификацията на работната сила след 

присъединяването на България към Европейския съюз разширяват потребността от 

услуги и в отговор на това работните места в сферата на услугите през последните 

години бързо се увеличават. Нарасналите изисквания към осмисляне на свободното 

време също стимулират развитие на услугите, най-вече в областта на туризма, 

развлеченията, търговията, транспорта, банковите и финансовите услуги.  

Реформите в българската икономика на базата на поетапното прилагане на 

принципите на пазарната икономика положиха основите за съществени изменения в 

отрасловата структура на националното стопанство и това чувствително повиши 

ролята на сектора на услугите. След въвеждането в страната на паричния съвет през 

1997 година и последвалата макроикономическа стабилизация (до началото на 

световната икономическа криза) се стигна до задълбочаване на промените в 

                                                
3 Савов, Ст., и др. Икономически растеж и структурна политика, изд. Партиздат, С., 1989; Минасян, Г., 

Междуотраслови връзки и ефективност, изд. Наука и изкуство, С., 1983; Христов, Ст., и др. 

Непроизводствената сфера в общественото разделение на труда при социализма, изд. „Г. Бакалов”, 

Варна, 1980; Ковачев, Здр., и колектив, Икономическа и социална ефективност на социалистическото 

възпроизводство, изд. „Г. Бакалов”, Варна, 1982 и др. 
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структурата на националната икономика и продължаване на тенденцията за 

доминиране на сектора на услугите.  

България вече е част от европейската структура, където акцентът е върху 

устойчивото развитие и икономика основана на знанието. Секторите, без които е 

невъзможно да се създаде качествен човешки капитал – високо ценен и важен елемент 

от икономиката на знанието, са науката, образованието, здравеопазването и туризма, а 

те са съществена част от т.нар. сектор на услугите, който е обект на разглеждане в 

разработката. Едно задълбочено изследване на сектора на услугите, на динамиката и 

структурните промени в него, както и на съотношението му с останалите сектори би 

послужило за формирането на по-ефективна макроикономическа политика спрямо 

тази сфера.  

В представеното изследване се разглеждат въпросите за мястото и ролята на 

услугите в структурата на реформиращата се българска икономика, отраслово-

структурните изменения и влиянието им върху инвестициите, заетите лица и брутната 

добавена стойност, развитието на ефективността и производителността на българската 

икономика и икономическия растеж при доминирането на този сектор. Проследява се 

развитието на услугите в Република България, както спрямо останалите сектори, така 

и в самата сфера на услугите и на тази база се анализират показателите за състоянието 

на дейностите в обслужващата сфера, както и основните тенденции в развитието ѝ за 

страната. С помощта на коефициентите на структурни изменения се анализира 

динамиката на основните икономически структури за периода 1997-2010 година.  

Теоретична и информационна основа на изследването: множеството теории, 

разглеждащи от различна гледна точка случващите се промени в световната 

икономическа система предполагат това изследване да се основава на конкретна 

теоретична рамка, която да постави основите за неговия теоретичен инструментариум. 

Теоретична основа на изследването е трисекторната теория на Кларк за разделението 

на икономиката в рамките на неокласическото направление. Тя дава обяснение на 

промените в структурата на икономическата система и позволява да се обоснове 

ролята на третичния сектор за ефективността, растежа и преструктурирането на 

глобалната, а в частност и на българската икономика и заедно с това отразява 

тенденциите в развитието на обществото.  

Информационно-аналитична база на изследването са данни от статистическите 

издания на Националния статистически институт и Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма за периода 1997 – 2010 година. 

Данните се анализират в динамика и структура и се търсят зависимости между 

резултативни величини и определени макроикономически процеси с помощта на 

ретроспективен, еволюционен, структурен, сравнителен, икономико-статистически и 

математически методи и се извеждат тенденциите в тяхното развитие.  

Вниманието в разработката е концентрирано върху тезата, че структурните 

промени в българската икономика са предпоставка за повишаване 

производителността на труда и икономическия растеж в нея.  

Чрез това изследване се прави опит да се очертаят приоритетните области за 

провеждане на структурни реформи, върху които следва да се съсредоточат усилията 

в икономическата политика, за да настъпят видими положителни промени в основните 

макроикономически показатели, в посока на тяхното повишаване, с цел постигане на 

устойчиво развитие. 

Обект на изследване е секторът на услугите с неговите особености и 

тенденции в развитието му, а предмет са структурните изменения в развитието на 

сектора на услугите и динамиката на свързаните с тях основни икономически 
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показатели. Тези изменения се проявяват както в самия сектор, така и в икономиката 

като цяло.  

Целта на разработката е да се открои ролята и значението на динамиката и 

преструктурирането на сферата на услугите върху макроикономическото развитие на 

България за периода 1997 – 2010 година. За достигането на тази цел в изследването са 

определени следните основни задачи: 

- Да се избере подходящия научен подход и метод за изследване развитието на 

сектора на услугите в контекста на общоцивилизационната динамика; 

- Да се анализират промените в секторната структура на инвестициите и да се 

конкретизират в отрасловата структура на сектора на услугите; 

- Да се очертаят възможностите на сектора на услугите за създаване на нови 

работни места и да се проследи неговото влияние върху прираста на 

производителността на труда; 

- Да се разкрият доминиращите дейности в създаването на добавена стойност в 

сферата на услугите; 

- Да се проследи темпа на изменение на производителността на труда в сектора 

и да се открои влиянието му върху ресурсната ефективност на икономиката; 

- Да се изведат тенденциите в развитието на дейностите от сферата на услугите 

в България и да се измери тяхното влияние върху темпа на икономически растеж. 

При решаването на посочените задачи извън изследваните проблеми остават: 

организационно-структурните промени в сектора на услугите; детайлизираният 

отраслов анализ; измененията в тяхната стойностна структура и пр. Те не са предмет 

на разглеждане в настоящата разработка, тъй като не са от съществено значение за 

открояването на основните тенденции и реализирането на поставените цели. 

Трудност при изследването на сектора на услугите създаде събирането на 

статистическа информация за по-голям диапазон от време. Настоящата отрасловата 

структура на този сектор е включена в статистическите наблюдения от 1997 г. с 

Националната отраслова класификация (НОК). Тя заменя използваната дотогава 

Класификация на отраслите на народното стопанство, според която обслужващите 

отрасли формират т.нар. непроизводствена сфера, и в нея не са включени дейностите 

търговия, транспорт и съобщения, които се отчитат като част от сферата на 

материалното производство. Въвеждането на НОК води до различия на данните за 

отделните сектори и ги прави несъпоставими през различните периоди, което 

затруднява изследването. Освен това през последните години статистическите органи 

започнаха да отчитат по-окрупнено отделните дейности от сектора.4 Поради тази 

причина за периода след 2009 г. данните са изведени, но трудно съпоставими с 

предходния период. Усложнения при изследването на развитието на сектора на 

услугите предизвиква и динамичната икономическа обстановка в страната, особено в 

началото (1997 година) и края на изследвания период (годините на навлизането на 

страната в световната криза). Тя се характеризира с противоречиви изменения и с 

големи амплитуди, които от своя страна дават съществено отражение върху 

очакванията и тенденциите на развитие. 

Настоящата монография се базира на защитен дисертационен труд на 

21.02.2014 г. в Икономически университет – Варна на заседание на Научно жури. 

                                                
4 По тази причина в разработката данните за сектора след 2009 година, откакто се използва КИД – 2008, 
са окрупнени и се отчитат заедно по следния начин: група първа “Търговия, ремонт на автомобили и 

битова техника; Хотели, общежития и обществено хранене; Транспорт и съобщения”; втора група 

“Финанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и движимо имущество, бизнес услуги”; трета 

група “Държавно управление; Образование; Здравеопазване; Други услуги и дейност на 

неправителствени организации”. 
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Глава първа 

Сферата на услугите като обект на изследване в икономическата теория 

1.1. Формиране и развитие на основните възгледи за сферата на услугите в 

икономическата теория. 

Този параграф е изграден на база етапите и приемствеността в историческото 

развитие на икономическата теория и разкрива плурализма на отделните възгледи, 

като различните школи и течения се анализират в контекста на историко - 

икономическата реалност.  

Проблемът за услугите е обект в разсъжденията на авторите още от 

древността5, но днес той придобива нови измерения и се оценява по различен начин. 

Именно този път в тяхното развитие ще се опитаме да проследим.  

Със зараждането на икономическата теория започват да се водят дискусии по 

въпросите, кой труд е производителен и кой непроизводителен, къде минава 

границата между производствената и непроизводствената сфера. 

Корените на това противопоставяне са още в трудовете на древните гърци. 

Платон провъзгласява като цел на държавата не придобиването на материални блага, 

а издига моралното усъвършенстване на гражданите и за него най-важни са идеите.6 

Борбата на материализма и идеализма по това време се проектира в спора за това, кое 

е по-важно и по-производително – духовното или материалното.  

През IV-V век носител на икономическите идеи е духовенството. Августин 

Блажени става известен с новото си отношение към труда и стопанската дейност. 

Като най-висш труд той определя този в земеделието, а отношението му към 

търговията е негативно и я разглежда като недостойно човешко занимание.7 Той има 

такова едностранчиво мнение по въпроса, тъй като тогава разделението на труда не е 

дотам развито и материалната и нематериалната дейност са слети в едно цяло и едва 

по-късно втората се обособява като самостоятелна. 

От пълното отрицание на Августин Блажени и неговите съвременници за 

ролята на търговията, през епохата на меркантилизма акцента на теорията и 

практиката е насочен към сферата на обръщението. Според меркантилистите най-

плодотворен е труда именно в тази сфера и особено във външната търговия.8 

За физиократите (Кене, Тюрго и др.) производството е процес на създаване на 

нова материя, на физически продукти, “Земята е единствения източник на богатството 

и само земеделието умножава последното, а “търговията е безплодно занятие.”9 

Според тях трудът е производителен единствено в селското стопанство и 

непроизводителен в останалите отрасли. Във всички останали дейности се извършва 

само трансформиране на природната материя, получена от земеделието, и затова те не 

създават нов доход. Физиократите ограничават производството само до селското 

стопанство и създаденото богатство (дохода) според тях е от земеделските земи и 

                                                
5 Под формата на дискусията за производителния и непроизводителния труд, материалното и 

духовното. 
6 Платон, Държавата, С., „Наука и изкуство”, 1981, с. 318-325 
7 Августин Блажени,  Искри от словото божие, Булвест 2000, 1993, с. 17-21 
8 Тогава все още сферата на услугите не е самостоятелно обособена, но в лицето на търговията, тя е 
обект на изследване и се осъзнава, че с нейна помощ се реализират произведените продукти и се 

увеличава националното богатство и всъщност първите идеи за обхвата на икономическата система се 

откриват още тук в трудовете на меркантилистите. 
9 Кенэ, Фр., Тюрго Робер Жак, Дюпон де Немур, Пьер Самюэль и др. Антология экономической мысли, 

Москва, ЭКСМО, 2008, с. 78 и с. 83. 
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разглеждат заетите в другите сфери като безплодна класа. Те подценяват значението 

на търговците и индустриалните производители, тъй като според тях първоизточникът 

на цялото богатство на Франция е обработката на земята, а другите класи и професии 

зависят от земеделието. 

С икономическата таблица на Кене се постига опростяване, като 

многообразието от връзки и потоци в икономическия живот се свеждат до съвкупни 

операции между стопанските субекти. Това вече подсказва за съществуването на 

взаимни връзки и зависимости, което изисква икономиката да се възприема като 

система, а по отношение на икономическите процеси да се прилага системния, а по-

късно и структурния подход. 

В началните опити при отделните икономически школи се отдава 

предпочитание на различни сектори от икономиката като източници на доходи и към 

труда влаган за тяхното получаване и всяка една има своя принос в оценките за 

производителния и непроизводителния труд. Като цяло обаче обяснението за 

разделението на труда на производителен и непроизводителен носи доста примитивен 

характер. 

Допълнителен тласък в развитието на тази концепция дават в своите 

изследвания и У. Пети, А. Смит10, Ж. Б. Сей, К. Маркс и др. Интензивността му се 

засилва с навлизането в машинния стадий на производство и достига своя връх в 

епохата на научно-техническата революция. Новите условия налагат и нов подход за 

тяхното изясняване. 

При зараждането на класическата школа Уилям Пети насочва вниманието си 

не върху сферата на обръщението, както е при меркантилистите, а върху 

производството, т.е. той демонстрира по-широки възгледи за обхвата на икономиката, 

което обяснява и неговото критично отношение към т.нар. “непроизводителни слоеве” 

от населението. За него това са църковните служители, университетски 

преподаватели, юристи и нотариуси, лекари, търговци, а истински производителни са 

заетите в земеделието и промишлеността.11 Това е обяснимо като се има предвид 

епохата, в която живее и твори Пети, епоха, в която индустрията набира все по-голяма 

сила и става водещ сектор за голяма част от европейските държави.  

Адам Смит и Дейвид Рикардо, отначало се абстрахират от отрасловия 

критерий и търсят производителния труд и източниците на национално богатство във 

всички отрасли на материалното производство.  

В сравнение с меркантилистите и физиократите Смит разглежда източника на 

богатството не в конкретната форма на труда, а в трудът въобще. Отначало за него 

производителен е трудът, който създава капитал. Останалите дейности на хората, 

каквито и да са техните цели са непроизводителни. Преди всичко обаче той вижда 

необходимостта от точно определение на производителния и непроизводителния труд.  

Но Адам Смит, известен със своя дуализъм, всъщност има две тези за това кой 

труд е производителен и кой не. Първата е, че това е трудът, който създава капитал, а 

втората - всеки труд, който създава материално благо. За Смит един труд е 

производителен, когато “се фиксира и реализира в определен предмет или стока”12, а 

трудът, доставящ услуга изчезва в момента на оказването ѝ и е непроизводителен. 

                                                
10 След излизането на произведението на Адам Смит “Богатството на народите” всъщност започва 

продължителния дебат по въпроса кой труд е производителен, при което част от последователите на 

Смит (Д. Рикардо, Т. Р. Малтус) застават зад неговата позиция, други възразяват срещу нея като Ж. Б. 
Сей и Ж. Гарние, представителите на немската историческа школа и др. като се противопоставят на 

ограничените рамки при дефиниране на производителния труд, а трети се опитват да намерят някакъв 

среден път – такава междинна позиция заема например Дж. Ст. Мил. 
11 Петти, В., Трактат о налогах и сборах, М., “Эконов” – “Ключ”, 1993, с. 19-20. 
12 Смит, А., Богатството на народите, ИК “Рата”, София, 2006, с. 313. 
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Затова той приема труда на лекаря, адвоката, артиста, изобщо труда, който не създава 

материален продукт, като непроизводителен. Д. Рикардо приема версията на Смит, за 

което съдим от неговото основно произведение “За принципите на политическата 

икономия и данъчното облагане”.13  

Основателни са и критиките след това към Смит и Рикардо относно 

ограниченото разглеждане на труда до “производителния труд”, т.е. до този създаващ 

материални блага, тъй като икономиката включва не само този труд, но и т.нар. от тях 

непроизводителен – несъздаващ материални блага.14 

Смит дава отрицателна оценка на този непроизводителен труд и не вижда 

съдействието, което той оказва за повишаване на производителността на труда в 

материалното производство. Това е така, защото във времето, в което живее и твори 

той влиянието на сферата на услугите върху материалното производство е все още 

незначително и икономиката се олицетворява с успехите в индустриалното 

производство. Така той поставя началото на нови спорове за производителния и 

непроизводителния труд като посочва, че производителен е само трудът, водещ до 

увеличаване стойността на предмета, върху който се прилага.15  

Неговият последовател Жан Батист Сей, разглежда производството по-

широко, като смята, че то не може да създава нова материя, а само да я видоизменя, в 

съответствие с човешките потребности. Затова той смята, че услугите са продуктивни 

в качеството на нематериални блага. Те са полезни, следователно имат разменна 

стойност. Същността на производството за него е в създаването на полезност и в 

способността на предметите да задоволяват определени потребности и 

производителен е този труд, който води до такъв ефект. Някои дейности са по-

производителни от други, например, армията е полезна, но непроизводителна и не 

води до натрупване на богатство.16 

Сей заличава разграничението на Смит между производителен и 

непроизводителен труд и твърди, че “непроизводителните работници” (според Смит) 

– лекари, актьори, музиканти, “произвеждат нематериални блага”, но тези блага “не 

служат за увеличаване на националния капитал.”17 Приносът на Сей е в по-широките 

му възгледи за границите на икономическата система и за производителния труд. За 

него производството не се изчерпва с материалните блага, а включва и сферата на 

услугите. 

За разлика от физиократите и класиците, за утописта Сен Симон18 

единственият източник на всички богатства е индустрията. Същевременно той смята, 

че работата на учените и артистите е също толкова необходима като тази на 

земеделеца, търговеца или банкера, т.е. той отчита важната роля на т.нар. по онова 

време безплодна класа, при създаването на благата.  

Разделянето на труда на производителен и непроизводителен е акцент и в 

марксовия икономически анализ. Гледната точка на класиците А. Смит и Д. Рикардо 

                                                
13 Рикардо, Д., За принципите на политическата икономия и данъчното облагане, изд. Рата, С., 2006, с. 

272. 
14 Не бива да забравяме, че материалното благо е един вид опредметено знание, т.е. плод на т.нар. 

според тях “непроизводителен труд”. 
15 Това на практика изключва услугите от икономическата система и е доразвито от Рикардо и Маркс 

като по-късно получава наименованието “ограничена концепция за материалното производство”. 
16 Сэй, Жан-Батист и др., Трактат по политической экономии, Экономические софизмы. Экономические 
гармонии, Москва, ДЕЛО, 2000, с. 30-31. 
17 www.politazbuka.ru/downloads/Knigi/Marx_and_Engels_vol_26-1.pdf Цит. по Маркс, К., Теории за 

принадената стойност, т. 1, с. 257. 
18 Симон, С., Утопический социализм: Хрестоматия / Общ. ред. А.И. Володина, М., Политиздат, 1982, 

с. 41 
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продължава да доминира в науката до края на XIX век, когато Маркс отбелязва, че 

“всички тези проявления на капиталистическото производство в дадената област 

(сферата на услугите – С.Г.) са така незначителни в сравнение с цялото производство, 

че могат да бъдат оставени съвсем без внимание”.19  

Под производителен труд Карл Маркс разбира труд, който създава принадена 

стойност, независимо от това дали произведения с негова помощ продукт е 

материален или нематериален. Наред с това Маркс се придържа към схващанията на 

Смит за производителния и непроизводителния труд, но прави много по-ясно 

разграничение – отделя услугите, купувани и потребявани непосредствено от 

домакинствата (напр. услуги, предоставяни от учители, лекари и др.) от услугите, 

които се използват от фирмите, преработват се и отново достигат до крайния 

потребител, но вече под формата на материални продукти.20  

Маркс е оставил съществени методологични и теоретични постановки, анализи 

и изводи, свързани с проблема за услугите, с тяхната същност и функции, а именно: 

изрично посочва, че наред с материалното производство съществува и нематериално 

производство; вид нематериално производство е духовното производство. То е една 

от основните форми на общественото производство наред с материалното. 

Характеристиките на общественото производство са валидни за духовната дейност. 

Но в марксистката литература много често те се приписват само на материалното 

производство; продуктите на нематериалното производство (нематериалните блага) са 

особен вид потребителни стойности. Този особен вид потребителни стойности са 

резултат на друг (различен от труда в материалното производство) труд; 

нематериалните блага като резултат на човешкия труд са не само потребителни 

стойности, но в условията на стоково производство придобиват и стойност; в 

нематериалното производство не се създава национално богатство, защото 

стойността, която притежават нематериалните блага, няма веществен носител. 

Признаците, според които се предлага да се разграничават производителния и 

непроизводителния труд все още са предмет на спор по времето на Mаркс. Затова той 

в “Теории на принадената стойност” подробно разглежда последователното 

разширение на понятието производителен труд. Според Маркс търговският работник 

непосредствено не произвежда принадена стойност и следователно неговият труд е 

непроизводителен. 

Анализът на Маркс е акцентиран изцяло върху материалното производство, а 

схемата му за разширеното възпроизводство се абстрахира от съществуването на 

нематериалното производство (сферата на услугите). 

Марксовата теза за производителния и непроизводителния труд намира 

приложение в статистическата отчетност на социалистическите страни. Така 

използваният в западните страни показател БВП има свой аналог в източния блок – 

национален доход, който не отчита доходите от непроизводствената сфера. 

Включването на сферата на услугите се приема като неоправдано, макар че и в 

условията на тогавашното общество трудът на всеки работник бил той в 

производствената или непроизводствената сфера е еднакво необходим и важен за 

икономическото развитие. 

                                                
19 www.politazbuka.ru/downloads/Knigi/Marx_and_Engels_vol_26-1.pdf , с. 400. 
20 В своите трудове К. Маркс анализира предимно отношенията, които възникват в т.нар. материална 

сфера, тъй като по негово време сферата на услугите не е имала голямо влияние върху обществения 

живот. Независимо от това, обаче той прави редица разсъждения за функционирането на тази сфера, 

които имат значение за теоретичното осмисляне на проблемите по организацията на дейността ѝ.  
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Следователно, от разгледаните възгледи се вижда, че не съществува единство в 

разбиранията за същността на услугата като икономическа категория и за характера на 

труда, който я създава (дали той създава стойност или не). Много дълго услугите се 

считат за продукт на “непроизводителния труд” и се отъждествяват с 

непроизводствената сфера, като се поставя знак за равенство между услугата и 

непроизводителния труд. 

За предшественикът на историческата школа в Германия, Адам Мюлер по-

важен е духовния, а не веществения капитал на нацията, който се формира от 

националната култура и правов ред. Според него основна производителна сила на 

нацията е нейният духовен капитал. Неговият съвременник, Фридрих Лист възприема 

тезата на Мюлер. Той критикува класическата школа, че придава такова значение на 

разменните стойности и ограничава производителния труд само до труда 

произвеждащ материални стойности.21 

Вилхелм Рошер изтъква значението на “невеществения капитал” в 

икономическото развитие на народите, като към него той отнася производствения 

опит, квалификацията на работната сила и народния дух. Качества, които и днес имат 

все по-голямо значение за икономическото развитие на нацията.  

За представителите на Австрийската школа всеки труд създава благо, което 

има по-висока или по-ниска ценност съобразно неговата полезност, а не в зависимост 

от сферата, в която е приложен. Това е разбирането и на цялото неокласическо 

направление. 

Последващото развитие на неокласическите теории позволява на Алфред 

Маршал да свърже достиженията на трудовата теория за стойността на Д. Рикардо и 

пределната полезност на Бьом-Баверк с това, че услугата като вид благо също 

притежава полезност. За производителния и непроизводителния труд Маршал казва 

следното: “Понякога казват, че търговците нищо не произвеждат, а в същото време 

дърводелеца произвежда мебел, а търговеца на мебел само продава това, което вече е 

произведено. Но извеждането на такова различие между тях няма научни основания. 

И двамата произвеждат полезност”22, следователно според него техния труд е 

производителен. Това е радикална промяна в гледната точка по този въпрос. Така 

постепенно интересът към старото противоречие между производителния и 

непроизводителния труд, което силно присъства в творчеството на класиците и 

особено в това на Смит, постепенно намалява. 

Наследството оставено от австрийската школа, а също от Валрас, Парето и 

Маршал свидетелства за тенденцията всички видове дейности да се третират като 

производителни, а всяка отделна дейност като предоставяне на услуга. Според Валрас 

съществуват три производствени елемента: труд, земя и капитал, при което трудът е 

услуга, свързана с личните способности или услуга за хората. 

С това неокласическата школа полага основите и образува онази теоретична 

предпоставка за по-разширеното тълкуване на услугите, вследствие на което се налага 

и понятието третичен сектор, олицетворяващ дейността на сектора на услугите. Така 

се поставят основите на нови теоретични подходи за изучаване на икономическото 

развитие и анализирането му и се стига до ясно изразени различни становища, в 

сравнение с тези, на които застават предишните поколения икономисти. 

                                                
21 Той пише, че според класическата школа, който отглежда свине е производителен член на 

обществото, а който възпитава хора е непроизводителен. Цит. по Лист, Фр., Национальная система 

политической экономии, Москва, изд. “Европа”, 2005, с. 130.  
22 Маршалл, А., “Принципы экономической науки, том I”, книга 2 “Некоторые основные понятия”, гл. 3 

“Производство, потребление, труд”, Москва, издательская группа “Прогресс, “Универс”, 1993, с. 122. 
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Съществуващите до този момент икономически знания изискват нов прочит и 

създаването на нови концепции, които да обяснят протичащите явления и процеси в 

икономиките. Едно от тези явления е краят на индустриалното общество и преходът 

му към постиндустриално.23 

Но новите и старите начини за обяснение на явленията съществуват 

едновременно и поради това замъгляват разграничаването между революционните и 

еволюционните стъпки на научния напредък в сферата на икономическата наука.24 

Налице са първите опити за извеждане на новите глобални тенденции в 

икономиките. В зависимост от равнището на производителността на труда и степента 

на развитие на производителните сили, се разграничават три стадия на обществото: 

доиндустриално, индустриално и постиндустриално.25 Характерните особености на 

всеки един стадий от икономическото развитие на обществото са изведени в 

Приложение 1. 

Постиндустриалните теории вече насочват вниманието върху процесите, които 

въздействат на обществото като едно цяло. От тези позиции се разглеждат редица 

проблеми: технологичния прогрес, изменението на характера на труда и 

възможностите за решаване на глобални проблеми. Важен аспект се заключава в това, 

че теорията за постиндустриалното общество, се развива благодарение на оценяване 

на реални явления, кардинално променящи пазарните и социалните структури. Тя е 

основана на конкретни факти, предоставени от развитите съвременни общества. 

Основната разлика на постиндустриалния период в развитието на обществото 

от неговите индустриални и доиндустриални стадии най-често се изразява чрез 

принципните разграничения между трите основни сектора на общественото 

производство. Още в края на 30те години на ХХ век редица икономисти предлагат 

общественото производство да се разглежда като съвкупност от три сектора – 

първичен, вторичен и третичен. 

Множество нови елементи при характеризиране на сферата на услугите внасят 

една значителна група икономисти, представители на неоинституционализма. Към 

тази група спадат американските социолози-икономисти Д. Бел, У. Ростоу, Дж. К. 

Гълбрайт, А. Тофлър и др., както и французите Р. Арон и Ж. Фурастие, а също така и 

британския икономист К. Кларк.  

През 40те години на ХХ век в разработките на К. Кларк “Икономиката през 

1960 година” и на Ж. Фурастие “Великата надежда на ХХ век” са формулирани 

методологичните принципи на теорията за постиндустриалното общество, като 

производството е разделено на първичен (селско стопанство), вторичен (индустрия) и 

третичен сектор (сферата на услугите) и се разглежда все по-нарастващият дял на 

последния в сравнение с първичния и вторичния както в съвкупната работна сила, 

                                                
23 Като алтернатива на постиндустриално общество се използва също и понятието 

“посткапиталистическо” от Р. Дарендорф, Д. Бел и други автори, с което те обозначават сравнително 

същите основни характеристики на обществено-икономическата система. 
24 Toulmin, St., Human Understanding, Princeton University Press, 1992, p. 118, 122. 
25 Доиндустриалното общество обхваща главно сферата на селското стопанство и основен фактор на 

производството при него е земята. В индустриалното общество водещият отрасъл е промишлеността, а 

основния фактор за производство - капиталът. За постиндустриалното общество, доминираща е сферата 

на услугите и най-важен фактор е информацията. И както вече бе отбелязано, по време на 

индустриалното общество услугата се възприема като съвкупност от непродуктивни дейности. В 

резултат на естественото развитие на идеята за индустриалното общество се появява и 
постиндустриалната парадигма. Тук акцентът е насочен върху обособяването на отделни исторически 

фази от общественото развитие въз основа на промените в технологичните възможности на 

обществото, в неговата социална структура и в начините за комуникация. Този подход развива по-

нататък представите за историческата периодизация, произтичаща от класиците и получила ново 

звучене в края на XIX и началото на ХХ век. 
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така и в структурата на БВП. Фурастие посочва, че в стопанството на бъдещето 

голяма част от заетите ще са съсредоточени в създаването на услуги и информация и 

човек ще може да се посвети на по-съвършени занимания, отколкото е 

непосредственото производство. Той предсказва в своя труд бурно развитие на 

сферата на услугите още през 50те години. Основание за това вижда в научно-

техническата революция. Въпреки, че в този си труд той не достига до детайлите на 

слединдустриалното общество, все пак дава количествената пропорция, в която 

трябва да се намират първичният, вторичният и третичният сектори в едно развито 

индустриално общество. Според него нормалният дял на сектора на услугите е 85%, а 

на материалното производство – 15%. В следващите си разработки той детайлизира 

необходимостта от такова развитие на сектора, като го аргументира с увеличаването 

на свободното време на отделния индивид. Така той обосновава своите пропорции 

между двете сфери с необходимостта от приспособяване структурата на нарастващото 

производство към структурата на растящото потребление.  

Постиндустриалната концепция е построена върху класификацията на 

обществото на доиндустриално, индустриално и постиндустриално в зависимост от 

ролята и значението на трите основни сектора. Относителната тежест на всеки сектор 

в обществото се определя според К. Кларк от равнището на производителност вътре в 

сектора. Той поставя основите на теорията за трисекторното разделяне на 

икономиката при разглеждане на нейната секторна структура и издига хипотеза, 

съгласно която в хода на историческото развитие се извършва последователен преход 

от общества с преобладаващ в икономиката първичен сектор (селско стопанство) към 

индустриален (вторичен) сектор и след това към общество с доминиращ третичен 

сектор (сферата на услугите). Така постепенно в икономиките протичат процеси, 

които водят до нарастване на относителния дял на третичния сектор в икономиката и 

заетостта на работната сила. Тези процеси не следва да се възприемат като причина за 

съкращаване на индустриалното производство. Нарастващият третичен сектор работи 

за повишаване на ефективността и производителността на всички сектори и дейности. 

Спадът в производството на едни дейности от промишлеността и селското стопанство 

стимулират развитието на други по-производителни към които се насочват ресурсите.  

Теорията за трите сектора не е безспорна, но опитът потвърждава нейната 

ефективност. В световната икономика произтичат структурни изменения, които 

изразяват увеличаването или намаляването на относителния дял на отделните сектори 

в икономиката, т.е. своеобразна повторяемост (цикличност). Всеки цикъл започва с 

фаза на зараждане и изисква повишаване на инвестициите, следва фазата на растеж и 

тези инвестиции започват да се възвръщат. Впоследствие настъпва фазата на зрялост 

и сектора, който е водещ в дадената икономика започва да дава най-добри резултати в 

сравнение с другите. Но с развитието на икономиката постепенно се съкращава 

резултативността на доминиращия сектор, т.е. настъпва процес на спад и в неговите 

показатели. 

Във всички тези изследвания се формират основните методологични принципи 

и терминологията на концепцията за постиндустриалното общество.26 На база 

промените в човешкото общество се определят и съответните епохи в неговото 

                                                
26 При въвеждането в научен оборот на термина постиндустриално общество неговия създател не влага 

типичното за днес значение, а напротив под постиндустриално разбира общество, в което са възродени 
принципите на относително автономното манифактурно производство, чрез което се преодоляват някои 

противоречия на индустриалната система. Съвременните теоретици на постиндустриализма, макар и да 

придават на дадения термин различно звучене, го използват в своите теоретични анализи заради това, 

че той първоначално носи известен оттенък на негативизъм, не толкова определяйки новата социална 

структура, колкото противопоставяйки я на предшестващите исторически епохи. 
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развитие. Обособяват се три преходни епохи: аграрна, индустриална27 и 

постиндустриална.  

От началото на 60те години научно-техническият и технологичният прогрес 

довеждат до съкращаване броя на хората заети в промишлеността и до снижаване на 

себестойността на съответната продукция при едновременно нарастване 

благосъстоянието на народа. Това предизвиква огромно търсене на различни видове 

услуги: търговски, транспортни, финансови, битови, медицински, образователни и др. 

Именно от тези тенденции са изведени и първите признаци на постиндустриалното 

общество като общество, при което доминира третичния сектор на производството – 

сферата на услугите.  

“Рязкото понижаване през 70те години на ролята на първичния сектор в 

световната икономика демонстрира, че в съставящите го сектори могат да се случат 

твърде сериозни изменения. В конкретния случай третичния сектор само за около 20 

години фактически измества в периферията на икономиката отраслите на 

промишлеността в рамките на развитите страни и прави катастрофално положението 

на износителите на суровини и селскостопанска продукция. Вторичният сектор, 

останал в известна степен встрани от това преживява сериозни вътрешни 

трансформации, но за тогава като цяло запазва своето значение.”28   

Освен чисто икономическите предпоставки за кризата на индустриалната епоха 

в нея се натрупват и духовно-културни последици от развитието на обществото. 

Индустриализмът, концентрирайки вниманието си върху производствените 

достижения и върху икономическата ефективност, често не придава необходимото 

значение на личностните аспекти на битието на хората, на възможностите и условията 

за самореализация и духовно-културно развитие. Постиндустриалната теория, от една 

страна, е опит за преодоляване кризата на индустриализма, а от друга, служи за 

осмисляне на преминаването на обществото в друго състояние на развитие въз основа 

на постиженията на индустриализацията, оказали влияние върху изменението на 

предпочитанията и ценностите на съвременното общество. 

Впоследствие се появяват редица социологически теории посветени на 

осмислянето на историческата граница, на която се е оказало човечеството. Те обаче 

извеждат различни причини за промените в развитието на обществото и акцентират 

върху измененията в социалната му структура.29 При навлизането в съответната 

проблематика стават все по-очевидни два различни подхода представени в тези 

изследвания. От една страна много автори се стремят да подчертаят разликата между 

съвременното състояние на обществото и неговата нова форма като този подход се 

проявява на терминологично ниво с използването на понятията с представката “пост-

“. Характерно е, че всички понятия от този род са въведени в научна употреба между 

                                                
27 Разцветът на индустриалната епоха става в Западна Европа и САЩ през 30те година на ХХ век, 

когато вторичния сектор заема устойчиво господстващо положение, както в структурата на БВП, така и 

в структурата на заетостта. 50те години на същия век са последния период на относителна стабилност на 

индустрията като за това време тежестта ѝ в икономиките на развитите страни достига своя максимум, 

увеличавайки се незначително спрямо показателите от 30те години. Например, към 1955 година в САЩ 

в обработващите отрасли и строителството е заета до 34,7% от съвкупната работна сила и се 

произвежда около 34,5% от БВП, а в Германия, Франция и Великобритания тези показатели са дори и 

по-високи. 
28 Иноземцев, В. Л., Расколотая цивилизация: системные кризисы индустриальной эпохи, Вопросы 

философии, 5/1999, с. 8. 
29 Докато при икономическите теории основният фактор за структурните промени в икономиките се 

свежда до нарастване на производителността на труда, тук при социологическите теории акцентът е 

поставен върху промените в социалната структура на обществото под влияние на тези промени. 
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1959 и 1972 г. и с тях учените се стремят да опишат ставащите промени (идеята за 

постиндустриалното общество и днес остава твърде популярна).  

За друга част от авторите, основа на концепцията за постиндустриалното 

общество е оценката за новото общество, което рязко се отличава от обществото, 

господстващо през изминалите столетия. Отбелязва се преди всичко намаляване 

ролята на материалното производство и развитието на услугите и информацията, 

различния характер на човешката дейност, променения тип ресурси въвлечени в 

производството, а така също и съществената модификация на традиционните 

социални структури. 

За редица учени30 сега и в бъдеще интелектуалния и социалния капитал са 

определящи в еволюцията на обществото, а знанието - доминиращ икономически 

фактор. 

Този преход от една към друга икономическа система се разглежда от Алвин 

Тофлър31 в теорията му за Третата вълна.32 Символ на първата вълна (селското 

стопанство) според него е лопатата, на втората (индустрията) – конвейерът, а на 

третата (услугите) - компютърът. Секторът на първата вълна доставя селскостопански 

суровини и полезни изкопаеми, секторът на втората вълна предлага масово 

производство, а бързо разрастващият се сектор на третата вълна започва да управлява 

на база новия начин на създаване и използване на познанието. 

Теоретичната концепция на Алвин Тофлър е опит за един всеобхватен синтез 

на развитието на човешката цивилизация. Той се изразява в разкриване на главните 

качествени характеристики на трите цивилизационни вълни в хода на историческия 

процес и в определяне на механизмите на тяхното взаимно проникване и 

преобразуване. Основен критерий за разграничаването им са господстващите 

технологични принципи за дадената епоха, но в същото време се изтъкват и 

особеностите на системата от ценности, начинът на живот, политическите отношения 

и редица други.33 

В обществата на Първата вълна значение има единствено собствеността върху 

земята. При Втората вълна – притежаването на средства за производство като 

машини, сгради, инвентар. Обществото на Третата вълна още се нуждае от земя и 

технически съоръжения, но по-съществен ресурс става информацията, която е с 

нематериален характер и е потенциално неизчерпаема. 

 “Инфособствеността” се отличава от “реалната собственост” по това, че не е 

ограничена. Тя може да бъде използвана едновременно от различни хора, на различни 

места и с различна цел. Фактически, колкото повече хора я използват, толкова повече 

нова информация се генерира и тя се превръща в ключ за контрола над всяка сфера. 

Информационната революция обхвана цялата икономика и всички сфери на 

обществения живот. Тя измени структурата на икономиката и наложи нови правила за 

конкуренция и пред икономиките стои проблема за плавния преход от индустриална 

                                                
30 Това разбиране се споделя от П. Дракър (“Бъдещето на индустриалния човек”), Р. Нилсън (Nelson, R., 

National Innovation System: A comparative analysis, 1993), Т. Стюарт (Stewart, T., Brainpower?, Fortune, 

June 3, 1991, p. 42-60) и др. 
31 Тоффлер, Э., Третья волна, пер. с англ., М., ООО “Издательство АСТ”, 2002. 
32 Според тази теория публикувана 1980 година, ако Първата вълна е донесла земеделието, Втората 

вълна – масовото индустриално производство, то измеренията на Третата вълна надхвърлят 

възможностите на лаконичното описание. Самият Тофлър е затруднен в опита си да формулира тази 
промяна и прибягва до изброяване на редица съвременни явления, оказали голямо влияние върху нея 

като компютрите и информационните технологии, стремежът към децентрализация на властта 

успоредно с огромна концентрация на ресурси – финансови, кадрови, технологични и т.н.  
33 Спасов, Тр., Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход, УИ 

“Стопанство”, София, 2006, с. 99. 
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към информационна икономика.34 В тази посока Тофлър дава показателни примери, 

един от които е как икономиката преминава от масовото производство и масовото 

потребление към “демасовизираната” икономика, изработваща все по-

индивидуализирани поръчки и все по-разнообразни продукти. Защото новите 

компютъризирани технологии правят разнообразието също толкова евтино, колкото и 

еднообразието, но с многократно по-високо качество и ефект при потреблението. 

Алвин Тофлър препоръчва възможно най-безболезнена “евтаназия на 

отмиращите индустрии”. Деиндустриализацията не трябва да се разглежда като 

негативен феномен, а е естествено продължение на икономическото развитие.35 

Тофлър предлага икономиката да се разглежда като състояща се от два сектора: 

в единия хората произвеждат стоки за размяна, а в другия правят неща за себе си. 

Първият е пазарният, или производствения сектор, а вторият – секторът на 

производителя - потребител, т.е. в руслото на нашите разсъждения – сферата на 

услугите. При производството - потребление ние се сблъскваме обикновено с по-

конкретна, непосредствена действителност, производството - потребление предполага 

пряк контакт с вещите и хората.36 

Относителното намаление на дела и значението на индустрията за сметка на 

все по-нарастващата роля на сферата на услугите е характерна черта за икономиките 

на страните с високи и средни доходи, които се намират или навлизат в 

постиндустриалния стадий на развитие. Според Ернест Енгел икономическият растеж 

увеличава покупателната сила на потребителите и това води до развитие на услугите, 

защото те се насочват към тяхното закупуване за сметка на материалните продукти. 

Относителният дял на сферата на услугите нараства дори и в страни с ниски 

доходи, където продължава да расте делът на индустрията. Това е така, тъй като 

индустрията се възползва все повече от услугите на третичния сектор и така той 

получава още по-голямо развитие в икономиките. 

Преминаването от преобладаващ тип индустриални дейности към такива 

основани в голяма степен на услугите, според Лоурънс Клайн е по-скоро еволюция, 

отколкото революция. Това е същият тип икономика с някои различни ударения, но 

системата и нейната икономическа логика остава същата.37 

В резултат на това възниква и теорията за трите общества, първото от които 

представя взаимодействието с природата, второто е взаимодействие, при което човек 

преобразува природата, а постиндустриалното общество е взаимодействие между 

хората (a game between persons). На постиндустриалното общество се гледа като на 

организация, в която по-голямата част от активността е насочена не към 

взаимодействието на човека с преобразуваната от него природа, което е характерно за 

индустриалния тип развитие, а към реализацията на комуникация, образно 

представена от Д. Бел като “игра между хората”. При това ролята и значението на 

аграрната и индустриалната сфера не изчезват, както понякога се тълкува 

постиндустриалното развитие.  

С прехвърлянето на все повече ресурси към дейностите извън материалното 

производство приключва епохата, доминирана от индустрията и се преминава към 

постиндустриално общество.38 Но прехвърлянето на ресурси от западащите отрасли 

                                                
34 Lyod, D., The Information Society: Issues and Illusions, Cambridge, 1996, p. 56. 
35 Rowthorn, R., Deindustrialization – Its causes and implications. IMF Working Papers, 1997, p. 5. 
36 Тоффлер, Э., Третья волна, пер. с англ., М., ООО “Издательство АСТ”, 2002, с. 611-612. 
37 Клайн, Л., Нова икономика?, сп. Икономическа мисъл, 4/2000, с. 16. 
38  Иноземцев, В., За пределами экономического общества. М., “Наука”, 1998, с. 189. 
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на икономиките към новите съвременни отрасли продължи по-дълго, отколкото се 

предвиждаше първоначално.39 

Докато земята, трудът, суровините и капиталът са водещи фактори за 

производството на икономиката на Втората вълна от миналото, познанието 

използвано тук в широк смисъл, включващо данни, информация, образи, символи, 

култура, идеология и ценности, е централен ресурс на икономиката на Третата 

вълна.40 Ако в индустриалното общество трудът, земята и капитала са източниците за 

увеличаване на стойността и богатството, то в посткапиталистическото “знанията, 

продуктивността и иновациите осигуряват създаването и самонарастването на 

стойността и богатството” (П. Дракър). Отново според него нито капиталът, нито 

природните ресурси, нито “трудът” ще бъдат основен икономически източник, 

“средство за производство”. Това е и ще е знанието.41 

В резултат на това голяма част от работната сила се премества в сферата на 

услугите, производственият процес започва да се извършва автоматично по зададена 

програма, в резултат на което се стига до там, че хората все повече си взаимодействат 

един с друг, отколкото с машините, и това става основна характеристика на труда в 

постиндустриалното общество. 

Обществата на третата вълна продават на света информация и изобретения, 

управление, култура и масова култура, високи технологии, софтуер, образование и 

квалификация, здравеопазване, финансови и други услуги.42 Тези услуги са 

необходими, за да направят живота на хората по-спокоен, по-ведър и не толкова 

безличен. Освен това в днешно време те са източник на добавена стойност и работни 

места. 

“Слединдустриалното общество43 се основава на услугите – пише Даниел Бел – 

това е игра между хората, правилата на която се определят не от мускулната сила, не 

от енергията, а от информацията”. Той заявява, че слединдустриалното общество е 

такова общество, в което вече не бизнесът, а интелектуалецът е доминиращ елемент.44 

Освен това отбелязва, че сме свидетели на постепенния преход към икономика, 

основаваща се все повече на услугите отколкото на индустриалното производство на 

артикули и стоки.45 Според Бел “постиндустриалното общество” не заменя 

индустриалното, така както индустриалното не ликвидира аграрното общество. 

Ако икономическа основа на постиндустриалното общество е производството 

на услуги, то технологическа база на постиндустриалната трансформация е науката и 

знанието, получаващи съвършено нова роля в развитите индустриални страни. 

Постиндустриалното общество е общество, в което сферата на услугите има 

приоритетно развитие и превишава обема на селскостопанската продукция и 

промишленото производство. В социалната структура постиндустриалното общество 

увеличава числеността на хората, заети в сферата на услугите и формира качествено 

нов елит, поставя в нови социални измерения факторите на производството и налага 

теоретично преосмисляне на същностните белези, функционалните характеристики и 

взаимодействията между труд, капитал, стойност и пазар.  

                                                
39 Щаер, К., Растеж на икономиките в преход – устойчивост и уязвимост, сп. “Народностопански 

архив”, 1/2001, с. 12. 
40 Тофлър, А. и Х. Тофлър, Новата цивилизация, София, ОБСИДИАН, 1995, с. 43. 
41 Дракър, П., Посткапиталистическото общество, изд. ЛИК, С., 2000, с. 13 
42 Тофлър, А. и Х. Тофлър, Новата цивилизация, София, ОБСИДИАН, 1995, с. 31 
43 Понятията постиндустриално и слединдустриално общество се използват сравнително в еднакъв 

смисъл от различните автори. 
44 Bell, D., The Post – Industrial Society in “Technology and Social Change”, Columbia Univ. Press, N.Y., 

1968, p. 44  
45 Белл, Д., Грядущее постиндустиальное общество, М., Академия, 1999, с. 77 
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Следователно, съвременните условия са епоха на глобалния преход от 

индустриално към постиндустриално общество. Този преход към ново качествено 

състояние в развитието на човечеството налага непознати досега трансформации във 

всички области на човешката дейност: икономика, политика, социална сфера, наука, 

теория, философия.46 

Теорията за “слединдустриалното общество” търпи развитие, което 

продължава и в наши дни. Втората половина на ХХ век доведе до смяна на различни 

концепции за обществото. Идеите за “новото индустриално общество” на Джон 

Кенет Гълбрайт, който се стреми да анализира социално-икономическите последици 

от НТП и да разкрие връзките между развитието на техниката и обществения живот47 

и “постиндустриалното общество” на Даниел Бел постепенно се модифицират в 

концепцията за “информационното общество”. 

Терминът “информационно общество” се въвежда в науката в началото на 60те 

години на ХХ век от Фриц Махлуп.48 Оттогава информационните технологии 

продължават да се развиват и оказват определящо влияние на всички страни от 

живота на хората. През този век знанията, информацията и начините за тяхната 

обработка се превръщат в решаващ фактор за развитието на обществото и за 

постигане на високи социално-икономически резултати. Традиционните фактори на 

производство – труд, земя и капитал, в съвременната икономика действат само при 

условие на ефективно използване на знанието. При информационното общество 

новите технологии проникват в отраслите на икономиката, инфраструктурата, 

образованието, бита и останалите области на живота. Основни ценности през този 

период вече се явяват информацията и знанието. 

Тофлър пише, че като намалява необходимостта от суровини, труд, капитал, 

време и пространство, знанието се превръща в основен ресурс на модерната 

икономика.49 “Знанията и информацията стават главните производствени ресурси.”50 

 Процесът на превръщане на знанието и информацията в основен фактор на 

производството и реален капитал предизвиква дълбоки изменения в структурата на 

собствеността, труда и социалните отношения. В обществото на знанието, което се 

отличава с особена динамика и мобилност, социалните предизвикателства се 

мултиплицират. Обществото на знанието е общество на конкуренцията и 

индивидуализма, а те от своя страна пораждат тенденции на дезинтеграция и създават 

среда, в която социалните проблеми стават по-сложни и по-трудно решими.51 Това 

общество изисква от всички свои граждани не само растящи технически и 

професионални способности, но и нови форми за поощряване на знанието, достъп до 

данни и до резултатите от научните изследвания.52 

                                                
46 Иноземцев, В., Парадоксы постиндустриальной экономики (инвестиции, производительность и 

хозяйственный рост в 90-е годы), МЭ и МО, № 3/2000, с. 17 
47 В цялото творчество на Джон К. Гълбрайт главно място намират икономическите и социални 

проблеми на постиндустриалните общества, изследвани с критичен поглед през призмата на 

променящите се реалности и съпроводени с ценни реформаторски идеи за приспособяване на 

обществото към тях, за запазване на неговата жизнеспособност и просперитет.  
48 Machlup, F., Knowledge: Its creation distribution and significance, Vol. III: The Economics of Information 

and Human Capital, Princeton, 1984, p. 562 
49 Тофлър, А. и Х. Тофлър., Новата цивилизация, София, ОБИДИАН, 1995, с. 39 
50Стюарт, Т., Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций – В: Новая 

постиндустриальная волна на Западе, Антология. Под редакцией В. Иноземцева, М., “Академика”, 
1999, с. 372 
51 Тошкова, Св., Социалните предизвикателства в икономическата теория и преоценка на либералната 

парадигма, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2005, с. 11 
52 Castells, M., The Internet galaxy: reflections on the Internet, business and society, New York, Oxford 

University Press, 2001, p. 14 
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Общество на знанието, информационно общество, постиндустриално общество 

и т.н. – всички тези използвани термини не са въпрос на мода, а са в отговор на 

потребността да се разграничат новите явления, свързани с мащабните 

трансформации в икономиките. Една от причините за различията не само в 

определенията, но и в свързаните с тях същностни интерпретации на обективните 

промени е без съмнение нарастващото усложняване на съвременната обществено-

икономическа действителност. Тези различия са доказателство за все още 

незадоволителни от методологична, теоретична и практико-приложна гледна точка 

резултати от изследванията, които са насочени към изясняване и достоверно 

обяснение на ставащите промени. 

Появата на информационното общество се свързва и с т.нар. “нова икономика” 

(“икономика на знанието”). И докато теоретиците спорят относно същността и 

особеностите на новата икономика, тя постепенно заема своето място в живота ни 

като придава друг облик на нещата около нас.53  

От последните няколко десетилетия на миналия век досега са настъпили 

съществени промени в икономиките на страните, които доведоха до създаването на 

тази “нова икономика”.54 Тези промени имат различна степен и дълбочина и 

съществена част от новата икономика се свързва с все по-нарастващото значение на 

сферата на услугите. Нараства и въздействието на услугите върху останалите сектори 

на икономиката. 

Ю. Осипов приема, че “под нова икономика (неоикономика) се разбира преди 

всичко този начин на реализация на икономиката, който е обусловен от широкото 

приложение на информатиката и компютрите, позволяващ да се измени не просто 

организацията, но и самата природа на икономическите процеси”.55 Осипов определя 

преходът към т.нар. нова икономика като преврат в икономиката и в науката. 

Същността на новата икономика Лорънс Самърс дефинира като “движение от 

икономика, основана на производството на материални блага към икономика, 

основана на знанието”.56 Това е валидно в пълна степен, но не изчерпва напълно 

всички настъпили промени в икономиките. 

Терминът “нова икономика” в значителна степен е свързан с 

разпространението на Интернет и независимо, че световната компютърна мрежа има 

приоритетна роля във формирането на тази икономика, тя не се свежда само до 

използването на Интернет – комуникациите. Свидетели сме на това как под влиянието 

на информационните технологии възниква икономика, в която най-важен актив се 

оказват не материално осезаемите ресурси – стоки, суровини, работна сила, 

оборудване, а нещо, което е неосезаемо57 – интелект, информация, знание, опит.58 

Новата информационна икономика59 се различава от традиционната по това, че: 

                                                
53 Василев, Й., Трансформационни процеси и икономически приоритети на България, сп. Диалог, 

4/2006, с. 117 
54 Леонидов, Ат., Новата икономика, сп. Икономически изследвания, 2/2003, с. 3-33 
55 Осипов, Ю., Предисловие. Экономическая теория на пороге XXI века, т.5. Неоэкономика, М., Юрист, 

2001, с. 3 
56 Леонидов, А., Политическата икономия на “новата икономика”, сп. Известия, ИУ-Варна, 2/2007, с. 44 
57 Вече нещата са напълно различни от тези в самото начало на разглеждане на теориите от античността 

и класиците, за които материалното бе водещо. 
58 Василев, Й., Готов ли е малкият бизнес за “новата икономика”, сп. Диалог, 3/2004, с. 68 - 69 
59 Кузнецов отбелязва, че това понятие се е появило като събирателно за всички отрасли, свързани с 
производството, предаването и обработката на информация: под нова икономика също така се разбира 

феномена на устойчивия икономически растеж на фона на ниската безработица. В САЩ под нова 

икономика разбират текущите процеси на глобализация и световна интеграция. (вж. Кузнецов, А. В., 

„Новая экономика” и новая экономическая парадигма, Экономическая наука современной России, 

2/2002, с. 5-8  
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 географските параметри постепенно се размиват, потребителите се 

информират своевременно и бързината на обслужването им е голяма; 

 наблюдава се “промяна от икономика, основана на производството на стоки с 

материален характер, към икономика, основана на производството и предлагането на 

знания”60; 

 това е време, когато се извършва обособяването на услугите в самостоятелен 

икономически сектор, който непрекъснато се развива за сметка на другите два. 

Основите за неговото по-задълбочено изследване полагат Д. Бел, Дж. Сенгелман и В. 

Фюч. 

Бел всъщност не говори за сектор на услугите, а употребява понятието 

“услуги” в множествено число, защото според него съществуват много разнообразни 

услуги, които могат да се причислят към различен бранш. Той обяснява, че развитието 

на сектора на услугите с бурни темпове през последните години се дължи на няколко 

причини. Като първа причина той посочва производителността на труда61, а като 

втора инфлацията, тъй като тя предизвиква по-бързо увеличение на цените на 

услугите, отколкото на материалните блага. Според него именно това дава тласък за 

бързо преливане на капитали в тази сфера, защото по-бързото нарастване на цените 

при равни други условия означава по-бързо нарастване нормата на печалбата. Третата 

причина според него е международното разделение на труда. 

Фюч и Бел не се стремят да изведат определение за услуга, а просто предлагат 

списък на различни услуги и поясняват, че най-важни от тях са образованието, 

здравеопазването, административните услуги и научните изследвания. Оттук Дж. 

Сенгелман доразвива този списък като се стреми да го групира в отделни подгрупи. 

Тези изследвания на Фюч, Бел и Дракър сочат значимостта на услугите в 

структурата на икономиката, но те не могат да бъдат ключ за тяхното обяснение и да 

проследят динамиката на промените. Съвременната икономика изостря вниманието 

към факта, че историята е от значение и динамиката може да се опише по-добре от 

еволюционния подход, макар, че и чрез него е трудно да се обхванат напълно 

протичащите процеси.  

Перспективите за социален и пазарен прогрес и сценариите за развитието на 

съвременното общество са в центъра на вниманието на икономисти, социолози, 

философи и историци. В края на ХХ век все още преобладаващ е универсалния 

подход за изследване на социалната-пазарна структура, произтичащ от смяната на 

индустриалното общество. Същевременно се раждат нови постулати, които отразят 

системното изследване на постиндустриалното общество, освободени са от 

идеологически предразсъдъци и съчетават в себе си методологията и 

инструментариума на предшестващите ги теории. В исторически план има немалко 

оригинални концепции, в които се обобщават основните закономерности на пазарното 

развитие и на тази основа се правят опити да се разберат глобалните перспективи на 

човечеството, но някои от тях имат редица слабости: 

 Слабите страни на концепцията за постиндустриализма са в опитите на много 

автори да “напаснат” тази концепция към активно развиващите се тогава процеси на 

информатизация на обществото, формиране на пазар на информационните технологии 

и създаване на нови форми на комуникация. Въпреки близостта и относителната 

“сродност” на тези процеси, те все пак имат редица принципни разлики. Освен това 

                                                
60 Rauch, J., The New Old Economy. The Atlantic Monthly, V. 287, January 2001, № 1, р. 35 
61Той пише: “производителността и произведеното (output) нарастват много по-бързо при материалните 

блага (in goods), отколкото при услугите. Особено бавно производителността нараства при 

персоналните услуги”. (D. Bell, The coming of Postindustrial Society, New York, 1976, p. 155) 
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произтичащите сега трансформации се разглеждат като уникални и нямащи аналог в 

предишни исторически епохи; 

 В различните теории справедливо се посочват новите явления в сферата на 

производството и потреблението, науката и технологията, комуникациите, 

организационната структура и т.н. и широко се използват редица нови термини. Това 

несъмнено привлича вниманието към предлаганите теоретични постановки, но при 

по-внимателното им разглеждане се вижда, че те често са непоследователни и имат 

частен характер, назовават едни и същи неща с различни имена и вместо да се 

синхронизират и допълват те се противопоставят. 

В периода 60-80те години на ХХ век на база на емпирични проучвания Н. 

Калдор62, С. Кузнец63 и А. Медисън64 изведоха трайни тенденции за структурните 

трансформации в реалния сектор на развитите икономики. Кузнец и Медисън описват 

прехода от преобладаващо произвеждан продукт и заетост в селското сстопанство към 

индустрията и по-късно от индустрията към услугите. Според тях произведеният 

продукт в сектора на услугите се увеличава по-бързо, тъй като производителността на 

труда в този сектор е по-ниска в сравнение с останалите сектори, а също така и цените 

на услугите растат по-бързо. 

Анализирането на значимостта и изясняването на същността на протичащите 

днес икономически и социални трансформации и оценката на техните последици 

следва да става с концепция, която непротиворечиво да представи съвременният етап 

от икономическото развитие в общата картина на еволюционните процеси и да 

постави човека в центъра на икономическата теория. 

Следователно, от всичко казано дотук става ясно, че още в класическата теория 

е поставена основата за по-нататъшното развитие на понятийния апарат от теорията, 

засягаща сектора на услугите. В концепцията за производителния и 

непроизводителния труд, Адам Смит отделя услугите от материалните блага, 

основавайки се на това, дали даденият труд създава осезаем материален обект или не. 

Оттук произтича и изводът за неикономическата същност на услугите през този 

период.  

От времето на Смит полемиката за разделянето на икономиката на 

производствена и непроизводствена сфера, т.е. дискусията по въпроса “Кой труд 

създава богатство?” продължава да интригува икономистите, макар той да се води с 

различна сила през отделните периоди. И българските икономисти65 проявяват 

интерес към тази проблематика, особено през 70те и 80те години на ХХ век и този 

въпрос остава актуален непосредствено преди политическите и икономическите 

                                                
62 Kaldor, N., Capital Accumulation and Economic Growth, In: Lutz, F. A. and D. C. Hague, Proceedings of a 

Conference Held by the International Economics Association, London, McMilan, 1961, p. 177-222. 
63 Kuznets, S., Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure, Cambridge, MA, Harvard 

University Press, 1971, 363 р. 
64 Maddison, A., “Economic Growth and Structural Change and Advanced Countries”, Chapter 3, In: 
Levenson, I. and J. Wheeler, Western Economics in Transition: Structural Change and Adjustment Policies in 

Industrial Countries, Boulder, CO, Westview Press, 1980. 
65 Велинов, Н., Здр. Ковачев и др., Извънпроизводствената сфера: проблеми на ефективността и 

икономически подход, С., Партиздат, 1982; Кинов, Д., Б. Атанасов, Социална и икономическа 

ефективност в непроизводствената сфера, С., БАН, 1988; Христов, Ст., П. Михайлов, Кр. Николова, 

Непроизводствената сфера в общественото разделение на труда при социализма, Варна, 

книгоиздателство “Г. Бакалов” 1980; Радулова, Ив., Трудът и работната сила в непроизводствената 

сфера,  С., Профиздат, 1986; Вакрилов, Я., Икономически проблеми на нематериалното, С., Наука и 

изкуство, 1984; Опров, Кр., Управление и планиране на услугите: Извънпроизводствена сфера, 

С., Наука и изкуство, 1981; Опров, Кр., Услугите в развитото социалистически общество, Варна, Г. 

Бакалов, 1982 и др.     

 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2021,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2021,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

28 

 

промени в България. След това вниманието е насочено към други проблеми свързани 

с икономическата политика и текущото ежедневие и като, че ли този въпрос остава 

вече извън обсега на вниманието на икономистите. В случая осъзнаваме, че въпросът 

вече не стои на дневен ред, но го разглеждаме с идеята да посочим корена, началото 

на формирането на възгледите за сектора на услугите, олицетворяван тогава с 

непроизводствената дейност и заемането от негова страна на едно второстепенно 

място в икономиките тогава и отчитането на неговия принос в създаването на 

богатството сега, а не само той да се смята за непроизводителен сектор на 

икономиката, както и труда влаган в него. По този начин се проследява ролята и 

значението на всеки един от секторите в икономиката върху стопанското развитие на 

страните, т.е. тази своеобразна цикличност, за която говори К. Кларк.   

Направеният дотук преглед на икономическите теории потвърждава тяхната 

преходност и цикличност. Първоначално господства разбирането, че най-важният 

сектор в икономиката е земеделието, преминава се през търговията (сферата на 

обръщението) и след това индустрията, за да се стигне до ясното разграничение на 

трите основни сектора (първичен, вторичен, третичен) и съответстващите им стадии в 

развитието на обществото (доиндустриално, индустриално и постиндустриално). 

Оттук произтича и популярната теория на Алвин Тофлър за Третата вълна, след което 

тя се трансформира в концепцията за информационното общество, за да се стигне до 

т.нар. нова икономика или икономика на знанието. 

От всички разгледани концепции и теории за настоящият анализ най-

подходящата, към която се придържаме е теорията на К. Кларк за трисекторното 

разделяне на икономиката в рамките на неокласическия подход. Тя позволява да се 

обоснове ролята на третичния сектор за ефективността, растежа и 

преструктурирането на глобалната, а в частност и на българската икономика и 

отразява тенденциите в развитието на обществото.  

В стопанската действителност еволюционните промени водят до различни и 

твърде съществени изменения в пазарните отношения. Промените в производството, 

изменените форми на разпределение, различната ефективност в отделните отрасли и 

пр. се отразяват върху икономическата действителност.  

Ретроспекцията за развитието на вижданията за услугите показва тяхното 

многообразие, отразява еволюцията в икономическата теория като цяло и е естествен 

резултат от развитието на обществото. Всичко това води до усъвършенстване на 

методологията за тяхното изучаване, в съответствие с икономическата реалност и 

състоянието, особеностите и перспективите както на сферата на услугите като цяло, 

така и на свързаните с нея дейности. 

Така тази първа част на разработката проследява и описва превръщането на 

сектора на услугите в обект на икономически анализ и стига до трисекторното 

разделяне на икономиката и приноса на икономисти от ХХ век, обвързващи тяхното 

значение със социално-историческото развитие на обществото. 

Разгледаните закономерности в развитието на икономическата система 

показват периодичността в развитието на икономическия живот и заедно с ръста в 

производителността на труда изменят параметрите на социално - икономическия 

живот и образуват качествено нови икономически системи. В резултат на това се 

появява необходимост от създаването на нова производствена структура. Към това 

заключение ни насочва сравнителния анализ на различните школи, описващи 

развитието на икономическата система.  
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1.2. Еволюция на методологичните подходи за изследване структурата на 

икономическата система и нейната трансформация и показатели за анализ на 

тези изменения. 

След настъпилите теоретични промени, икономическата наука постепенно 

стига до потребността да изследва структурните изменения на така оформената вече 

икономическа система. Отначало, тя се разглежда като цялостно образувание66 и се 

изследва по най-общите параметри на нейното развитие, и това все още не позволява 

да се изследват структурните изменения в нея, тъй като липсват и статистически 

данни.  При това през този период, обхващащ времето от средата на XVIII до 

началото на ХХ век, когато работят изброените икономисти, методологическа и 

математическа база на съвременния структурен анализ, използвана в икономическата 

наука още не съществува, а също така отсъства и потребност от това. Причината е, че 

разглежданата тогава проблематика за натрупване на богатството, разпределение на 

ресурсите и ефективното използване на наличния човешки фактор са определящи, а 

не изследването на структурните промени в икономиките. “От времето на А. Смит 

икономическата мисъл претърпява съществени корекции в стремежа си да обясни 

реалните факти и да изработи предписания за управление на икономическите процеси. 

Настройката на мисленето се адаптира към конкретните икономически реалности, но 

като правило след време се замества с нова теоретична парадигма, в съответствие с 

променящите се условия.”67 

Етап в развитието на икономическата мисъл е подхода на Фр. Кене и по-късно 

теорията за разширеното възпроизводство на К. Маркс, които се явяват първите опити 

за динамично описание на структурните взаимодействия между елементите на 

икономическата система. Ако при Кене идеята се свежда до това, че земята се явява 

най-производителния фактор, то у Маркс аналогична роля играе капитала, а движеща 

сила за измененията са основните противоречия на капиталистическата система. 

Теорията за частичното равновесие на А. Маршал и на общото равновесие на 

Л. Валрас представляват сами по себе си икономическа статика. Динамиката на 

икономическата система и нейните структурни характеристики не могат да бъдат 

отчетени с такъв подход, тъй като използват съвкупни величини за икономическата 

система, а структурният анализ предполага разглеждане на отделните елементи на 

стопанската система с установяване на релевантните връзки и пропорции между тях. 

При маржиналистите, един от ярките представители на които е Дж. Б. Кларк, 

структурните изменения се разглеждат, откривайки отрасловите диспропорции, 

предполагащи установяване на несъответствие между търсене и предлагане, 

разминаването на динамиката на цените, пределните разходи, доходите и 

производителността на ресурсите. 

Впоследствие с появата на кейнсианството и чикагската школа възниква 

структурния анализ в икономиката в моделите за икономическия растеж. Отначало се 

появяват еднофакторните модели на Р. Харод и Е. Домар, а след тях и 

многофакторните неокласически модели на основата на производствената функция на 

Р. Солоу.  

Това се налага, тъй като при прехода от едносекторни към двусекторни модели 

нараства значението на структурата на икономиката за нейния растеж. Обемните 

показатели се подменят или допълват с темповете на изменение, започват да се 

изследват съотношенията между отделните пазарни процеси. Предположенията за 

относително постоянна икономическа структура и пропорционално съотношение 

                                                
66 В трудовете на А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Мил, А. Маршал, Л. Валрас и др. 
67 Минасян, Г., Проектиране на макроикономическите пропорции, изд. ГорексПрес, С., 2010, с. 9. 
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между търсене и предлагане, потребление и натрупване съответстват на тезата за 

устойчив икономически растеж. Неразработени обаче остават възможностите за 

растеж, неговият вид и тип, при промяна в относителния дял на икономическите 

сектори и дейности.  

След Втората световна война, в периода на възстановяване на световната 

икономика, когато много страни започват да се освобождават от колониална 

зависимост и да избират собствен национален път на развитие се разработват 

двуфакторни модели на икономическото развитие от Артър Люис68 и други 

икономисти. Този подход е основан на делението на два полюса на развитие, при това 

единия от тях, както е в модела на Люис, т.нар. капиталистически сектор е в 

качеството си на генератор на икономическата динамика и съответно на структурни 

изменения, а другия – своеобразен фактор за спирането на ефективни изменения. В 

тази концепция активен икономически субект, също както и при Й. Шумпетер69 е 

предприемачът, реализиращ иновации.  

Основното в дву- и трисекторните модели по-нататък става целта да се покаже 

взаимодействието и преразпределението на ресурси от посочените сектори, 

фактическото обезпечаване на моделирането в междусекторната динамика и 

обясняване на тази основа причините за икономическото изоставане и възможностите 

за неговото преодоляване. Неокласическите секторни модели не отчитат цялото 

многообразие от фактори, определящи икономическата динамика (в частност 

еволюцията и ефектите на системата) и институционалните условия. В ранните 

неокласически модели остават подценени проблемите на структурните изменения, 

които са неразделна част от фактическия процес на растеж и развитие на 

икономиките. В тях не се включва използването на човешкия капитал, без който днес 

трудно може да се говори за адекватен модел на растежа, тъй като съвременната 

икономика се разглежда като икономика на знанието.  

Като следва в основни линии кейнсианските традиции Р. Стоун създава 

многосекторен модел, в който се отразява ролята на структурата на икономиката и 

нейното изменение за растежа.70 

По-късно, работите на Т. Шулц и представителя на неоинституционалната 

школа Г. Бекер довеждат до това, че в периода 1970-1980 г. икономическата наука 

започва да описва структурните изменения и проблематиката за икономическия 

растеж най-вече с използването на представата за наличието на няколко основни 

сектора, включително и сектора за възпроизводство на човешки капитал като 

самостоятелна производителна сила, т.е. не просто фактора “труд”, а капитала, 

обезпечаващ възпроизводството на нови знания, технологии и навици. Те смятат, че 

именно този вид капитал обновява системата на образованието и се явява важен 

фактор за структурни изменения. 

Всъщност структурата е една от основните характеристики на икономическата 

система и тя изразява вътрешната ѝ природа. Но функционирането и развитието на 

цялата система протича при определени условия, които е необходимо да се отчитат за 

пълноценния ѝ анализ. Пропорциите позволяват да се отделят значимите структурни 

елементи, както и отношенията, изразяващи качествените взаимовръзки между тях и 

между различните икономически единици в системата. Това определение съответства 

                                                
68 А. Люис представя тези свои идеи в произведението “Теория на икономическия растеж”, но неговата 
разработка следва да бъде наречена по-скоро “Теория на икономическото развитие”, за да се избегне 

смесването със съвсем различната тема за статичното състояние на икономиката в теориите за растежа 

на Харод и Домар. 
69 Вж. Шумпетер, Й., История на икономическия анализ, С., Прозорец, 1998. 
70 Вж. Stone, R., Mathematical Models of the Economy and Essays, London, 1990. 
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и се съгласува с вижданията за структура при френските икономисти 

(структуралисти), в частност Ф. Перу.  

Съгласно тази школа структурите е прието да се подразделят на икономически, 

характеризиращи дейността на простите или сложните икономически единици 

(домакинства, фирми, икономически сектори), обкръжаващи (рамкови) структури, 

образуващи средата за икономическа дейност (демографски, социални, 

институционални и др.) и водещи към необходимостта от използване на 

междудисциплинарни изследвания за техния анализ.   

Взаимните изменения в структурата пораждат такива и в отношенията между 

икономическите субекти. Затова анализът на тези изменения изисква: 

 Очертаване на структурните промени; 

 Определяне границите на икономическата структура; 

 Установяване на структурния модел на функциониране; 

 Определяне модела на икономическа политика, позволяващ да се осигури 

най-доброто съгласуване на икономическата структура и структурата на 

обкръжаващата среда, за да се осъществи ефективно изменение на тази структура. 

Качеството на структурните изменения зависи от продължителността на 

периода от време, в течение на който се осъществяват, скоростта на изменение, а 

също и от икономическата политика, създаваща фактори за управление на 

структурните промени.  

Ролята на структурният анализ в икономическите изследвания може да се 

изрази чрез думите на Ян Тинберген: “съвкупността от структурни коефициенти 

дава архитектурния образ на икономиката и определя по какви направления ще 

реагира на някои от промените.” Структурният анализ в съвременните икономически 

изследвания води най-малко до четири положителни последствия: 

1) Обяснява общото състояние на икономическите единици и в частност  на 

техните съставни елементи (в случая икономиката и нейните икономически сектори); 

2) Описва развитието на икономическата система от всякакъв тип сложност 

чрез методите на структурната динамика; 

3) Обосновава промените в икономическите методи или закони; 

4) Дава възможност за изграждане на ефективна икономическа политика. 

Промените в структурния анализ позволяват да се изяснят закономерностите 

при функционирането на икономическата система, да се отчетат различните 

стопански структури и да се изследват измененията в икономическите отношения 

между субектите в хода на историческото развитие. Както отбелязва Р. Бар, 

“структурният анализ позволява да се уточнят възможните изменения в 

икономическата теория при изучаването на едни или други стопански отношения, 

решения и закони, открити по-рано в науката”71. Това е твърде широко поле на 

приложение на този метод на познание (структурния анализ) и той усилва 

методологичната строгост на икономическата наука. Разглеждането по-нататък на 

подходите за изследване на структурните изменения в рамките на конкретните школи 

на икономическата мисъл потвърждава отбелязаното от Р. Бар свойство. 

Структурният анализ е предпоставка за ефективна икономическа политика. 

Значението на структурния анализ като метод на познание за икономическите 

промени рязко и закономерно расте в условията на бързи глобални промени, които 

днес се наблюдават. Тези промени са свързани с отказа от едни институции и 

замяната им с други правила, към които повечето субекти просто не успяват да се 

адаптират, а също и с това, че науката все повече губи своята точност и прогностична 

                                                
71 Бар, Р., Политическа икономия, том 1, изд. Кама, 2002, с. 186.  
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сила поради голямата икономическа динамика и по този начин отделни методологии 

отбелязват криза в своето развитие и в обогатяването на икономическите знания. 

В множество икономически реформи, голяма част от тях структурни, при 

провеждането на които правителствата не използват “структурен подход”, не достигат 

набелязаните цели. “Колко структурни реформи са пропаднали поради липса на 

прецизен структурен анализ? Основният извод, който можем да извлечем 

благодарение на Жан Лом от “Социалната политика в съвременна Англия” е да се 

приспособяваме към структурите, за да можем по-добре да ги преобразуваме: “Да се 

държи сметка за съществуващите структури; да се работи върху тях, използвайки 

съдържащите се в тях фактори за промяна; с една дума – да се получи така, че 

промяната, която се очаква от тях, да бъде тяхно дело” (Jean Lhomme, Politique sociale 

de l’Angleterre contemporaine, р. 497-498).72 

По тази причина структурният анализ се явява добре известен и разработен 

метод за икономически и социални изследвания, но в същото време неговата промяна 

и усъвършенстване е бъдеща работа в областта на икономическата наука. 

Към факторите, водещи до преструктуриране на икономическата система, 

които налагат изучаването на структурните промени в нея, обикновено се отнасят: 

научно-техническия прогрес (НТП), промяната в потребителските предпочитания, 

обезпечеността с производствени фактори и именно те налагат по-честото изследване 

на структурните изменения в икономиките. Разбира се всички подфактори, отнасящи 

се към посочените три, също се отнасят към факторите на преструктурирането, тъй 

като те определят закономерностите и качеството на НТП, мотивацията на 

потребителите и т.н. 

В хода на еволюцията на икономическата наука, методите за анализ на 

структурни изменения придобиват все по-широко разпространение. Структурният 

анализ става своеобразно методологично ядро на икономическия анализ, а освен това 

отделните му теоретични доктрини при методите за оценка и анализ на 

икономическата структура не се поддават в толкова голяма степен на времевите 

промени. Постепенно започват да се правят все по-задълбочени изследвания на 

структурните промени в икономиките, използвайки различни подходи и методи за 

анализ. Класификацията на подходите и най-разпространени методи, използвани при 

изучаване на структурните изменения в икономиката, са представени в следващата 

таблица: 

 Таблица 1.1. 

Основни подходи и методи за изследване на структурните изменения в 

икономиката 

Подходи Методи 

 Еволюционен  

 Кибернетичен  

 Синергетичен  

 Структурен 

 Неокласически  

 Иновационно-технологичен 

 Институционален  

 “разходи-продукт” 

 структурен анализ 

 иконометричен анализ 

 портфолио анализ 

 клъстърен анализ 

 анализ на динамика 

                                                
72 цит. по Бар, Р., Политическа икономия, том 1, изд. Кама, 2002, с. 190.  
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С цел да се изведат предимствата и недостатъците им е направена кратка 

характеристика на всеки от подходите за анализ на структурни изменения, които са 

използвани от различните икономически школи. Това позволява да се посочи кои от 

тях са най-подходящи за анализ в настоящата разработка. 

Еволюционнният подход в икономическата наука се формира около 80те 

години на ХIХ век. Почва за това създават представителите на институционализма, 

последователите на Веблен, който за първи път забелязва еволюционната 

проблематика, поставяйки я начело в методологичните проблеми на социалните 

науки. В статията си “Защо икономиксът не е еволюционна наука” през 1898 година, 

Веблен придава водеща роля на социалните институти и определящото значение на 

тяхното модифициране под влияние на технологиите и техническия прогрес върху 

икономиката.73 След това еволюционния подход се трансформира и прераства в 

макроикономически динамични модели като се доразвива в теорията за системите при 

разработване на моделите на системната динамика, в частност от Форестър.74 

Кибернитичният подход може да се илюстрира с модела предложен от А. С. 

Бир75, който отразява системната връзка между инвестициите и структурните 

изменения. Същността на кибернетичния подход се свежда до това, че във всяка 

разглеждана система, която претърпява изменение на структурата, функционира 

механизъм на обратната връзка, определящ динамиката на нейните характеристики. 

Сформираните инвестиционни фондове определят структурните промени чрез 

управляеми параметри, които се делят между разходи за подобряване качеството на 

продукцията, обновяване на продукцията, достигане на по-голяма 

конкурентоспособност и повишаване ефективността на производството. 

Синергетичният подход разглежда поведението на неустойчивите нелинейни 

системи и състояния, предполага развитие и използване на уравненията на 

динамиката на икономическата система и разширява (преразглежда) принципа на 

съответствието на П. Самюелсън, който описва устойчивата система.76 

Съгласно синергетичният подход важни са всички свойства на системата, 

включително нейните параметри и малки отклонения. Така Занг, имайки предвид 

синергитичния анализ пише: “Устойчивостта не винаги се предполага в науката 

априорно. Доказано е, че малка промяна в параметрите може да доведе до структурни 

изменения в динамичната система.”77 

Нужно е да се отбележи, че подобен род структурни изменения се появяват в 

съвременната икономика, не в частен, а в общия случай. Според Андерсън, 

измененията в световната икономика произтичат от това, че се променят нейните 

параметри. Измененията в структурата на производството и характера на труда са 

предизвикани от бавните изменения в структурата на връзките на пространствените 

системи, обезпечаващи движението на стоки, хора, пари, информация и т.н.78 В този 

                                                
73 Веблен, Т., “Защо икономиксът не е еволюционна наука?”, сп. Икономическа мисъл, бр. 9-10, 1993, с. 

105 - 117, превод Н. Попов. 
74 Джей Форестър публикува първата призната за класика книга за системната динамика през 1961 

година “Industrial dynamics”. Вж. също Форрестер, Д., Мировая динамика, М., АСГ, 2003. 
75 Бир, С., Кибернетика и управление производством, М., изд. Государственное издательство физико-

математической литературы, 1963. 
76 От гледна точка на синергетиката, съществуват понятията множествено равновесие и структурна 

неустойчивост/устойчивост на системата. Преходът от едното състояние към другото се разглежда като 
бифуркация, т.е. внезапно и непредсказуемо нарушение на процеса на развитие. 
77 Занг, В-Б., Синергическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории, М., 

Мир, 1999, с. 33. 
78 Andersson, A., Batten, D., Creative Nodes, Logistical Networks and the Future of the Metropolis, 

Transportation 14, 1987, p. 281-293. 
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случай икономическата политика оказва много съществено влияние върху 

стопанската структура, което налага особени изисквания към правителствената 

дейност и структурната политика.  

Синергичният подход в голяма степен е свързан с кибернетичния и предполага 

наличието на няколко релевантни признака, а именно: принципа на разнообразието на 

Уилям Рос Ешби79, нееднородността на системите и др. Тези два подхода разширяват 

възможностите за ефективното управление на сложните системи, каквито са 

икономическите. 

Структурният подход се основава на методологията на структурния анализ и 

основен принос във формирането на структурализма имат френските 

институционалисти и в частност Ф. Перу.80 В основата на този подход са историко - 

описателния метод и социологическия анализ, анализиращ взаимодействието на 

различните субекти в съвременното стопанство. Една от задачите му се явява 

установяване на причините за еволюцията на икономическата структура. Принос за 

развитието на този подход имат и французите – Р. Буайе81, А. Липец, М. Аглета, Ж. 

Бенасии и др., които през 1980 година са сред групата, която изследва проблема за 

регулирането на икономиката. Функционирането на тази икономика се представя от 

тях като изменение на три групи променливи: с монотонна динамика (концентрация 

на производството, размера на фирмите, технологиите), с краткосрочни колебания 

(цени и количества), с дискретни изменения – формите на конкуренция и държавно 

регулиране. Този подход намира широко приложение в икономическите изследвания. 

Неокласическият подход и като правило моделите разработени от 

неокласическите школи предлагат обясняването на икономическото развитие на 

стопанската система чрез описание на измененията на микро ниво. Те изхождат от 

наличието на равновесие в системата и необходимостта от неговото достигане. 

Основават се на принципа на методологическия индивидуализъм и пълнотата на 

информацията за всички икономически събития. Стопанската нестабилност се 

представя като отклонение от точката на равновесие. В основата на този подход лежи 

принципа на съответствието на Самюелсън, уравнението за равновесието на Ароу-

Дебре, представата за икономическата ефективност на Морис Але82 и моделите за 

растежа на Р. Солоу83, Р. Лукас84, П. Ромер85. 

Теориите на растежа и структурните промени в икономиката се фокусират 

основно върху ролята на технологичния прогрес, натрупването на капитал за 

инвестиране в производството и специализацията. Предполага се, че при наличието на 

достатъчно конкурентни условия тези фактори движат производителността на труда, 

                                                
79 Ешби, У. Р., Въведение в кибернетиката, С., изд. Наука и изкуство, 1967, 390 с. Принципът на Ешби 

гласи: за да е възможно управлението (сложността) на управляващата система трябва да е най-малкото 

равно на разнообразието създавано от управляваната система. Казано по друг начин, не може с 

елементарен управляващ обект да се управлява сложен управляван обект. Ако приложим този принцип 

към икономическата система и предположим, че тя е в равновесие, то когато външни въздействия 

нарушат съществуващото състояние, управляващият обект (правителство, респективно икономическа 

политика) трябва да вземе решение как да върне стабилността на системата. 
80 Перу, Ф., Экономика ХХ века/Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков, т. IV, М., Мысль, 

2004, с. 402-413. 
81 Буайе, Р., Теория регуляции, М., Наука для общества, РГГУ, 1997. 
82 Алле, М., Условия эффективности в экономике, М., НИЦ “Наука для общества”, 1998, с. 69. 
83 Solow, R., A Contribution on the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, vol. 70, 

1986, p. 5-94. 
84 Lucas, R., On the Mechanism of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 1988, Vol. 22, p. 

3-42. 
85 Romer, P., Advanced Macroeconomics, Mc Graw-Hill, 1996, p. 129-140. 
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производствените разходи и цените в съществуващата икономическа дейност, а също 

и водят до появата на нови продукти и услуги. 

От средата на 70те години на ХХ век се установява противоречие между 

напредъка в развитието на компютърната техника и относително бавния растеж на 

производителността на труда, както за цялата икономика, така и за отделни дейности. 

Поради тази причина се заговори за парадокс на продуктивността или още парадокс 

на Солоу86. Постепенно обаче се установи, че такъв парадокс няма, а по-скоро има 

недостиг в разбирането за детерминантите на икономическия растеж и съответно 

отсъстват адекватни методи и модели за измерване на ролята им за икономическия 

растеж. 

Като отчетем мащабите на критиката на неокласическата школа в периода 80-

90те години, обусловени от развитието на еволюционната икономика с появата на 

работите на Нелсън и Уинтър “Еволюционна теория на икономическите изменения”87, 

неокласическия подход се вижда, че започва да изпитва методологическа 

трансформация за сметка на привнесения неоинституционален анализ и в крайна 

сметка е по-трудно приложим за изследване на промените в структурата на 

макрониво.  

Институционалият подход е направление в икономическата мисъл, което се 

занимава с изследване на различните институти (формални и неформални), структури 

и организации, които пораждат тези институти, а също и ги управляват. Тук 

измененията в икономиката се изследват в рамките на клиометрията, т.е. от 

историческа гледна точка. Най-видни представители на този подход са Д. Норт и Р. 

Фогел.  

Основната задача на тази школа е да покаже с апарата на статистиката по какъв 

начин историческите изменения и формирането на основните правила определят по-

нататъшните структурни изменения на системата. Съществен недостатък на подобни 

разсъждения се явява това, че те получават оценъчен (нормативен) характер, въпреки, 

че използват обширен статистически материал. Причината се състои във формиране 

на йерархия от институти, което е субективен момент и в невъзможността напълно да 

се отчетат всички фактори и тяхното кумулативно взаимодействие в дългосрочен етап 

от историческото развитие на обществото. 

По-осезаеми резултати в обясняване на измененията на различните структури и 

организации, в частност промишлената отраслова структура, са постигнати от 

представителите на неоинституционалното направление, начело с О. Уилямсън, Р. 

Познър, Х. Демзец, които изследват конкретните форми на сключване на сделките и 

формирането на интегрирани структури.  

Институционалният подход обаче има следните недостатъци: не разделя 

структурите по ниво на значимост, а се занимава с изучаването, както на макро, така и 

на микроикономически структури; предлага особен апарат за анализ основан на 

методите за отчитане и измерване на транзакционните разходи, определящи 

ефективността на организациите и взетите управленски решения. С други думи, 

институционалния подход възпроизвежда двусекторен модел на икономиката, 

подразделяйки я на транзакционен и трансформационен (производствен) сектор и 

затова е неподходящ за изследване на икономиката според трисекторната теория.    

Друг подход за анализ на структурните изменения се явява т.нар. 

иновационно-технологичен подход. При него успехът на иновациите се определя от 

свойствата на тези обекти, от които те се възпроизвеждат. Организационната 

                                                
86 Solow, R., We’d better watch out, New York Times Book Review, July 12, 1987, p. 36. 
87 Nelson, R., S. Winter, An evolutionary theory of economic change, The Belknap Press of Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1982. 
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структура и системата на управление на икономиката в значителна степен определят 

тяхната ефективност. Ако рентабилността на организационната иновация в сравнение 

с технологичната е по-голяма, тогава и търсенето на такъв вид дейност ще бъде явно 

доминираща. Проблемът за разграничаването на собствеността и управлението става 

проблем на развитието на “транзакционния сектор”. Връзката между институти и 

технологии прави институционалния и иновационно-технологичния подход твърде 

близки. Много институционалисти като Т. Веблен, К. Айрес, Дж. Комънс, Дж. 

Гълбрайт, Дж. Кларк, Й. Шумпетер смятат иновацията и развитието на технологията 

като основен източник на социално-икономическото развитие и промяна в 

структурата на икономиките. 

По време на индустриалното развитие на редица страни протича процес на 

формиране на ново направление в икономическите изследвания. Този процес се 

характеризира с аргументирана критика на съществуващите възгледи и течения 

(неокласици, кейнсианци, неокейнсианци, монетаристи, институционалисти и др.), а 

също и с настойчиви опити да се предложи нещо ново в замяна на утвърдилите се 

представи. Това направление в изследванията на икономическото развитие се нарича 

постшумпетерианство. Неговите най-характерни черти могат да се резюмират в 

следните няколко пункта: 

Първо, концентрира вниманието върху динамичните аспекти на 

икономическите процеси. Редица автори като използват термина “шумпетерианска 

динамика”, го противопоставят на т.нар. “традиционна” динамика в теорията на 

икономическия растеж. При това се изразява убеждение, че шумпетерианската 

динамика следва да стане основен инструмент на икономическите изследвания, а 

традиционната, ценността на която не се отрича, следва да служи като полезно нейно 

допълнение. 

Второ, стремеж към “ендогенизация” на много променливи, които при 

традиционния подход обикновено се приемат като екзогенни. Преди всичко това се 

отнася до променливите, които описват различни страни на техническия прогрес като 

са предложени множество модели за разпространение на иновациите. 

Трето, отчетливо се проследява тенденцията към обединяване на усилията по 

изучаване на микро- и макроикономическите процеси в рамките на обща теоретична 

схема, с цел да се разкрият движещите сили на управляващия ги механизъм.  

Четвърто, за разлика от традиционната икономическа динамика, в 

шумпетерианската динамика се привличат идеи от други науки. Така в рамките на 

описаното направление видно място заема еволюционния подход. 

Шумпетер разглежда икономическото развитие като изменение на състоянието 

на стопанско равновесие, пораждано от самата икономическа система, а не 

предизвикано от импулси, външни по отношение на националното стопанство. Той се 

стреми да придаде на своята теория за развитието ендогенен характер, макар че 

според неговите собствени предположения, силите, които нарушават равновесието 

следва да възникват вън и независимо от даденото състояние.88 

Съгласно Шумпетер, растежа на икономиката, изразяващ се в увеличаване на 

населението и богатството не може да се разглежда като процес на развитие, тъй като 

при това нови в качествено отношение явления не възникват. Под развитие следва да 

се разбира само такова изменение на стопанството, което икономиката сама поражда, 

т.е. само случайни изменения “оставена сама на себе си”, а не привежданото в 

движение отвън национално стопанство. С други думи става въпрос за процеси, 

генериращи структурни изменения в икономиката. Шумпетер обаче, неточно 

                                                
88 Стоянов, Д., Индустриален растеж, УИ “Стопанство”, С., 1992, с. 68-71. 
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определя тези екзогенни импулси, които може да получи системата. Той отбелязва, че 

възникването на нови иновации фактически илюстрира структурните изменения в 

икономиката. Именно тези иновации обезпечават стихийните или дискретни 

изменения на траекторията на “извършвания кръгооборот”, изместване на центъра на 

равновесие, което се извършва основно в промишлеността и търговията.89 

Към новите иновации съгласно тази теория се отнасят: създаване на нови блага 

или ново качество на благата; внедряване на нови методи на производство; усвояване 

на нов пазар; получаване на нови източници на суровини и материали; 

преструктуриране на икономиката. Това е смисъла на източниците на икономическите 

изменения. По всяка вероятност, изхождайки от високото ниво на теоретично 

обобщаване дадената концепция представлява първата стройна теория на 

структурните изменения, която по-късно се превръща в еволюционно 

неошумпетерианство. 

Сериозен принос в развитието на структурния анализ има и метода “разходи-

производство”. Същността на този метод на Леонтиев се състои в обединяване на 

теорията за функциониране на икономическите системи, метода на математическото 

моделиране, методите за систематизация и обработване на икономическа 

информация. Той включва и система от показатели, характеризиращи съотношенията, 

структурата и връзките в икономиката и математически модел, позволяващ 

изучаването на взаимното влияние на множество икономически величини и 

съставянето на възможни сценарии за развитие на икономиката. 

Методът “разходи-производство” обезпечава анализа на взаимовръзката между 

различните сектори на икономиката.90 Той може да се използва на равнище световна 

икономика, за дадена страна или регион. Идеята на метода се състои в това, че 

структурата на производствения процес във всеки сектор определя структурния 

коефициент, описващ количественото съотношение между разходите и 

производството. 

Структурата на системата като цяло може да бъде представена чрез матрица от 

коефициентите “разходи-производство” за всеки сектор. В същото време тя образува 

набор от параметри, на които се базират уравненията на баланса.91 

Сериозно обобщение на методологиите на междуотрасловия анализ е 

направено от съратниците и учениците на Леонтиев. Известният модел ИНФОРМ, 

създаден от К. Алмон92, обединява междуотраслевия баланс, моделите за вземане на 

решения в областта на потребителските разходи, инвестициите, международната 

търговия, заетостта и др. Еволюцията на модела е представена в проекта “Бъдещето на 

световната икономика” (с участието на А. Картър и П. Петри), където модела на 

междуотраслевия баланс се допълва с иконометрични модели. Освен това и други 

авторитетни научни школи все по-често използват междуотраслевите баланси. Така 

например, големият специалист по иконометрични методи Л. Клайн е включил блок 

                                                
89 Шумпетер, Й., Теория экономического развития //Мировая экономическая мысль. Сквозь призму 

веков / В 5 т. / т. IV. Век глобальных трансформаций / под ред. Ю. Я. Ольсевич, М., Мысль, 2004, с. 36. 
90 В икономическата теория предшественици на междуотрасловия анализ са още “икономическата 

таблица” на Фр. Кене, схемата за общественото възпроизводство на К. Маркс, модела за общото 

икономическо равновесие на Л. Валрас. 
91 Леонтьев, В., Междуотраслевая экономика, М., Экономика, 1997, с. 22 – 84. 
92 (C. Almon – The Craft of Economic Modeling, Part 1, 5th edition). През 80те години на ХХ век 

популярният в средите свързани с моделирането на икономическата динамика и структура, 

американски учен Кл. Алмон разработва в Института за приложни системни анализи във Виена и 

прилага на практика модела INFORM. 
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на междуотраслевия баланс за създаването на иконометрични модели и прилагането 

им при анализа на икономическите колебания и икономическата политика.93 

Следователно, може да се твърди, че историята за развитието на 

икономическата мисъл е история на усъвършенстване на методите на познание за 

икономическата структура с различно ниво на сложност, с цел да се разработят 

способи за управление и измерване на структурните изменения. Съвременните 

икономисти обаче, не могат уверено да твърдят, че притежават готови рецепти за 

осъществяването на структурните преобразувания и че те разбират всички възможни 

алтернативи. Един от главните проблеми се явява необходимостта от съгласуването и 

прогнозирането на развитието на системите в кратък и дълъг период.  

Приоритет за анализ на структурните изменения в настоящата разработка е 

даден на еволюционния подход. Той показва развитието на икономическата система 

от самото ѝ начало до настоящия момент под влияние на технологиите и техническия 

прогрес, позволява да се откроят причините за структурните изменения и дава добра 

основа за по-нататъшен анализ. Приложен е и структурният подход, с чиято помощ се 

извършва анализа в следващата глава.  

При изследване на структурните изменения икономиката се разделя на отделни 

структурни единици (икономически дейности) и на формирани от тях структурни 

групи (икономически сектори). Последните дават възможност да се изучат насоките и 

динамиката на групиране, с оглед изследване на тяхната ефективност. 

За прилагането на посочените подходи и за идентифицирането на отделните 

сектори и дейности и техните резултати, не бива да се разглеждат само крайните 

резултати от тях, а да се обхващат и необходимите материално-технически и 

организационни предпоставки, които осигуряват комплексно и синхронно 

осъществяване на връзките между отделните дейности и сектори. За целта на анализ 

се подлагат и показатели като заети лица, инвестиции и създадена брутна добавена 

стойност и вторични показатели изчислени на тяхна основа.  

В отделните етапи от развитието на икономиките са присъщи различни 

икономически структури, характеризиращи се в динамика и със специфични 

структурни промени. В България теоретични и емпирични изследвания в областта на 

структурните промени са направени от К. Гатев, Е. Христов, Н. Янкова, Г. Минасян, 

А. Ковачев, Ат. Леонидов и др.94 

Динамичността на отрасловата структура и нейното качествено изменение 

налага при изследването ѝ да се приложи метод, чрез който да се постигне интегрална 

оценка на структурната динамика. Предлаганите в литературата измерители имат 

своите недостатъци и не позволяват анализа да се ограничи само до един от тях. 

Затова е необходимо отрасловата структура и нейната динамика да се анализират чрез 

различни статистически характеристики. За целта, полезни са показателите за анализ 

на структурните изменения,95 а също и вторични показатели изчислени на база на 

крайните резултати от дейността на отделните сектори. 

                                                
93 Сухарев, О., Теория эффективности экономики, М., „Финансы и статистика”, 2009, с. 209-228. 
94 Гатев, К., Методи за статистически анализ на икономически и социални структури, София, Наука и 

изкуство, 1987; Христов, Е., Н. Янкова, Структурни различия – факторни влияния и анализ в динамика, 

сп. Икономическа мисъл, бр. 8/1986; Янкова, Н., Статистическо изследване на структурни изменения и 

различия, София, Академично издателство „проф. Марин Дринов”, 2007; Минасян,  Г., Измерване и 
анализ на структурната динамика, сп. Статистика, бр. 2/1980; Ковачев, А., Структура и ефективност на 

производството, С., 1985; Леонидов, Ат., Основни проблеми на структурната адаптация на българската 

икономика, сп. Икономическа мисъл, №5, 1993 и др. 
95 При изследване на структури Н. Янкова прави уточнението, че „понятията структурни промени, 

структурни различния, структурни изменения и структурна динамика най-често се използват като 
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Методики за измерване и анализ на структурните изменения са разработени от 

Казинец96, Гатев97, Янкова98, Григорова99, Салаи, Рябцев100 и др.  

От първата група показатели, за определяне динамиката на структурните 

промени (вж. таблица 2101) достатъчно достоверна информация дават линейните и 

квадратичните коефициенти на абсолютните и относителните структурни изменения. 

По-точни и за предпочитане са квадратичните коефициенти, тъй като са по-еластични 

и по-рязко реагират на структурните промени. Абсолютните коефициенти имат 

самостоятелен икономически смисъл, различен от този на относителните, което 

предполага самостоятелното им изчисляване. Линейният и квадратичният коефициент 

на абсолютните структурни изменения дават количествена информация за средното 

отклонение, т.е. с колко процента средно се отклоняват едно от друго относителните 

тегла на секторите и дейностите в сравняваните съвкупности. Съответно линейният 

коефициент показва това отклонение като средноаритметично, а квадратичния като 

средно геометрично. По правило квадратичният коефициент винаги е по-голям от 

линейния. Колкото е по-голяма тази разлика, толкова по-резки са структурните 

изменения в изследваните съвкупности. 

Линейният коефициент на относителните структурни изменения показва 

средната интензивност на изменение на относителните тегла на различните сектори 

по изследвания показател. Следователно, този коефициент установява с колко 

процента спрямо базисната година средно се е изменило относителното тегло на 

всички сектори, т.е. какъв е средния относителен прираст на относителното тегло на 

частите на цялото. Квадратичният коефициент на относителните структурни 

изменения показва с колко средно се отклоняват темповете на растеж на отделните 

сектори по даден показател от средно геометричното значение.102 

Коефициентът на структурните изменения, конструиран като квадратична 

средна от разликите между относителните дялове, няма постоянни теоретични 

граници. Поради това не може да се създаде скала и определен критерий за оценка на 

неговата числова стойност. Само когато се сравняват два или повече коефициента, 

отнасящи се за различни периоди, може да се прецени за кои периоди измененията са 

по-големи или по-малки.103 

Таблица 1.2. 

Обобщаващи измерители за структурни изменения (различия) 

№ Обобщаващи измерители Формула 

1 
Индекс на различията - изчислен спрямо предходната 

година 




n

1i io
f

it
f  

                                                                                                                                                 
равностойни.” (Янкова, Н., Сравнителен анализ на обобщаващи измерители за структурни изменения 

(различия), сп. Статистика, бр. 2, 2001, с. 13). 
96 Казинец, А., Измерение структурных сдвигов в экономике, М., „Экономика”, 1969. 
97 Гатев, К., Методи за анализ на структури и структурни ефекти, С., Унив. изд. „Стопанство”, 2007. 
98 Янкова, Н., Статистическо изследване на структурни изменения, С., 2007. 
99 Григорова, В., Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика, С., Сиела, 

2003. 
100 Региональная статистика: Учебник под ред. на В. М. Рябцева, г. И. Чудилина, М., 2001. 
101Източник: Гатев, К., Методи за анализ на структури и структурни ефекти, С., Унив. изд. 

„Стопанство”, 2007, с. 48 и Янкова, Н., Статистическо изследване на структурни изменения, С., 2007, с. 
23. 
102 Тъй като средната аритметична е винаги по-малка от средната геометрична, то линейният 

коефициент на относителните структурни изменения е по-малък от квадратичния. 
103 Гатев, К., Методи за анализ на структури и структурни ефекти, С., Унив. изд. „Стопанство”, 2007,  с. 

41. 
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2 
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Източник: Гатев, К., Методи за анализ на структури и структурни ефекти, С., Унив. изд. „Стопанство”, 

2007,  с. 48. 
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Анализът на структурните изменения в българското стопанство на показателя 

БДС във втора глава е извършен с помощта на всички тези показатели изведени в 

горната таблица, а за останалите индикатори анализирани в изследването (заети лица 

и инвестиции) се използва най-вече интегралния коефициент за структурни изменения 

(ИКСИ), защото той дава обобщена оценка за степента на изменение в 

икономическата структура през дадена година в сравнение с друга. Намирането му се 

основава на разликите между относителните дялове на отделните сектори в 

икономиката, които от своя страна отразяват разликите между абсолютните обеми. 

ИКСИ се движи между 0 и 1 в зависимост от размера на измененията в структурата.  

Сравнителните предимства на този коефициент са, че той „не измерва нито само 

абсолютните, нито само относителните изменения, а едните във връзка с другите.”104 

Индексите съдържат не само измененията на относителните дялове, но и 

степента на неравномерност на структурата на икономиката спрямо базисната година. 

Това има значение за правилното интерпретиране на прирастите и на индексите на 

отделните относителни дялове, за обобщаващите показатели на структурните 

изменения и за неравномерността на структурата. 

Цикличното поведение на икономическата система със сигурност се отразява 

върху относителните дялове на елементите на нейната структура и затова изборът на 

базисна и отчетна година при изчисляването на ИКСИ има важно значение за 

неговата стойност. Освен това ИКСИ може да отрази величината на прехода от едно 

структурно състояние в друго, но не може да покаже как този преход се е осъществил. 

Това обаче не го омаловажава, както и другите подобни показатели, тъй като всички 

те по същество имат за цел да отразят интензивността на изменението, а не посоката 

му.   

Само прирастите и индексите на относителните дялове при характеризиране на 

структурните изменения обаче, не дават възможност да се направи пълна оценка на 

настъпилите изменения в структурата на икономиката като цяло. Анализът следва да е 

насочен не само и не главно към промените в дела на отделните сектори, а общо към 

степента, към силата на структурните изменения. Една обобщаваща характеристика 

на тези изменения е особено необходима, когато трябва да се сравнят и оценят 

структурните изменения за два и повече периода. В много случаи сравняването само 

на относителните дялове не позволява да се установи дали има или няма разлика 

между силата на структурните изменения през разглеждания период. В този случай 

отново по-полезен се оказва ИКСИ, който дава допълнителна светлина по въпроса. 

Сравняването на коефициентите изчислени, за отделни периоди, дава 

възможност да се правят изводи по отношение на засилването или отслабването на 

интензивността на структурните изменения с течение на времето, т.е. в динамичен 

аспект. При използването на ИКСИ трябва да се има предвид, че върху неговата 

величина оказват влияние броят на частите, на които е разделена дадената 

съвкупност. Затова могат да се сравняват само коефициенти, изчислени при еднакъв 

брой части на сравняваните структури. Това е един от недостатъците на коефициента, 

а също така друга слаба негова страна е, че неговият автор (К. Гатев) не предлага 

скала за тълкуването му. Подобни на този измерител са и предложените от А. Салаи и 

В. Рябцев коефициенти, които също дават сходни характеристики на структурните 

                                                
104 Гатев, К., Методи за анализ на структури и структурни ефекти, С., Унив. изд. „Стопанство”, 2007,  с. 

58. 
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изменения.105 Стойностите на интегралните коефициенти на структурни изменения 

предложени от Гатев, Рябцев и Салаи са в границите от нула до единица (0≤Ks≥1). За 

тълкуване на тези коефициенти може да се използва следната скала, предложена от Т. 

Тодоров.106 

Таблица 1.3. 

Скала за тълкуване на коефициентите на структурни изменения 

Значение на 

коефициентите на 

структурни промени 

Икономическа интерпретация 

Нула Не са настъпили структурни промени 

От 0,01 до 0,05 Много слаби, пренебрежимо ниски структурни изменения 

От 0,06 до 0,10 Слаби структурни изменения 

От 0,11 до 0,20 Умерени структурни изменения 

От 0,21 до 0,40 Значителни структурни изменения 

От 0,41 до 0,60 Силни структурни изменения 

От 0,61 до 0,99 Много силни, интензивни структурни изменения 

1,0 Тотални, диаметрално противоположни структурни изменения 

 

Коефициентът на Салаи има още един съществен недостатък – стойността му 

намалява с изменение на броя на елементите, на които се разделя съвкупността - к, 

което го прави не толкова използван като основен измерител за отчитане на 

структурните изменения, но може да се използва като спомагателен към анализа на 

другите показатели. Коефициентът на Рябцев леко завишава стойностите на 

структурните промени и затова в крайна сметка в разработката ние приемаме да 

използваме коефициентът предложен от Гатев, тъй като неговите стойности са 

посредата и той дава сравнително добра представа за настъпилите структурни 

изменения Ks(Рябцев) < Ks(Гатев) <  Ks(Салаи). 

Друг показател, илюстриращ изменението в структурата на националната 

икономика е коефициентът на неравномерност. Той показва с колко структурата на 

икономиката се различава от равномерната структура (с еднакви относителни дялове), 

когато структурата е тримерна тези дялове са в размер на 0,333. Равномерната 

структура се приема като еталон и различието между реалната структура и 

равномерната е мярка за неравномерността. 

Ентропийният коефициент на неравномерност се изменя в интервала [0;1] и с 

него се отчита само промяната в степента на неравномерност, без да се отчита 

промяната в посоката. Всъщност стойностите на коефициента на относителна 

ентропия могат да се разграничат в три диапазона: от 0 до 0,382 – икономическата 

система е във фаза на слаба структурализация и нестабилност; от 0,382 до 0,618, 

системата се характеризира със стабилност и хармония, а от 0,618 до 1 това е фазата 

на твърда структурализация и статичност на процесите на самоорганизация.107  

                                                
105 Индексът предложен от Салаи за измерване на структурните изменения се изчислява по следната 

формула 
k
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106 Тодоров, Т., Структурните промени в българската икономика (1980-2008 г.), сп. Диалог, ИНИ, 

Извънреден тематичен, септември 2010, с. 23. 
107 Цит. по Господинов, К., Ентропийни рамки на икономическите системи, изд. Стено, Варна, 2009, с. 

65; Колков, А. И., Мир и гармония, Кемерово, 1995, с. 93. 
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Ъгловият коефициент на структурни изменения е конструиран чрез 

използването на ъгъла между два вектора. Той се среща в няколко разновидности, 

които обаче имат еднакво смислово съдържание. Според Минасян108 всяка от 

сравняваните структури определя направлението на съответния вектор, а ъгълът 

между векторите α изразява различието между тях. Приема се, че ъгълът като 

измерител на структурните изменения отразява факта, че структурите са по-

динамични, когато векторите са далеч от абсцисната ос. 

В. Димитров109 предлага като ъглов коефициент да се използва не cosα, а 

самият ъгъл α. Е. Христов и Н. Янкова110 нормират ъгъла α в границите от 0 до 1, като 

го делят на максималния ъгъл 90о, който се сключва между двете крайни структури. 

Следователно, като цяло най-използваните показатели за анализиране на 

структурните промени в икономиката са изброените в таблица 2. Чрез тях може да се 

покаже ролята на сферата на услугите върху макроикономическото развитие в 

страната и те да илюстрират нагледно процеса на преструктуриране в икономиката. 

Посочените измерители за структурни изменения и различия дават обща 

представа за промените в относителния дял на едни от най-важните показатели по 

сектори на икономиката (БДС). Но Евклидовото разстояние и обобщаващият 

измерител на структурни промени са показатели, които могат да се използват като 

основа за задълбочаване на структурния анализ като се разложи общото структурно 

различие по факторни влияния.111 Дали евклидовото разстояние е малко или голямо 

може да се разбере, ако получения резултат се сравни с максимално възможното 

разстояние. В литературата112 е посочено, че максимално възможното разстояние е 

√2. Евклидовото разстояние d0 позволява още структурните различия да се разложат 

по факторни влияния като то се разложи на две факторни влияния: измерване 

промените в степента (d3) и посоката (d4) на неравномерност. 

Ако разгледаме точките F1 (f11; f21; f31) и F2 (f12; f22; f32), които представляват две 

тримерни структури, където fij са техните относителни дялове, т.е. в сила е условието 

100%ff
3

1i

3

1i
i2i1   


, то разстоянието между двете структури F1 и F2 представлява 

евклидовото разстояние d0 и се определя по формулата:  
2

3

1i
i2i1210 ffFFd  



 

За да се определят двете факторни влияния (степен и посока на неравномерност) 

се налага: 

 Определяне на разстоянията на всяка от двете структури (F1 и F2) до 

равномерната Е (1/3; 1/3; 1/3):   

                                                
108 Минасян, Г., Измерване и анализ на структурната динамика, сп. Статистика, бр. 2, 1980, с. 60. 
109 Димитров, В., Международна търговия и промишлени структури на развитите капиталистически 

страни, сп. Икономическа мисъл, кн. 7, 1981. 
110 Христов, Е., Н. Янкова, Обобщаващи измерители за различия между структури, сп. Статистика, бр. 

2, 1981, с. 49. 
111 Янкова, Н., Статистическо изследване на структурни изменения, С., 2007, с. 28. 
112 Христов, Е., Измерители за структурни промени и на техните ефекти в демографския анализ, сп. 

Население, бр. 3, 1993, с. 9; Христов, Е., Измерители за обобщаващи структурни различия (промени), 

сп. Статистика, бр. 2, 1999, с. 8; Христов, Е., Обобщаващи измерители за основни видове структурни 

различия в икономическите и социалните изследвания, сп. Статистика, бр. 6, 2001, с. 59-60;  Янкова, Н., 

Изследване развитието на възрастовата структура на населението в България за периода 1920-1999 

година, сп. Статистика, бр. 5, 2001, с. 28. 
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 Определяне на факторното влияние d3, изразяващо промяната в 

степента на неравномерност. На линията, свързваща равномерната структура с по-

отдалечената от двете наблюдавани структури (F2) се нанася точка F1’, така че 

│EF1│=│EF1’│. При факторното влияние d3 е полезно да се въведе знак: 

положителен, ако изследваната структура се отдалечава от равномерната Е, и 

отрицателен, ако се приближава. Така факторното влияние се определя като разликата 

между │EF2│и │EF1’│или d3 = d2 - d1; 

 За намиране на факторното влияние d4 е необходимо първо да се 

определят координатите на точка F1’ посредством следното съотношение: 

2

1

2

i1

d

d

fi
3

1

'f
3

1





, като това равенство се прилага за всяка една от координатите на 

фиктивната структура (F1’). 

 Определяне на факторното влияние d4, изразяващо промяната в 

посоката на неравномерност: 



3

1i

2
i1
'

i1114 )f-(f'FFd  

Процесът на пазарно преструктуриране има различни аспекти. Сред тях е 

изменението в структурата на производството и в разработката тези промени са 

изследвани по основни сектори, като е акцентирано върху тяхното количествено 

оценяване. Провеждането на такова изследване дава възможност за оценяване на 

силата и насочеността на структурните изменения, тъй като те са „както резултат, така 

и начална отправна точка за бъдещи структурни промени.”113 

Посредством използването на обобщаващи измерители на структурни 

изменения е възможно да се оцени устойчивостта в структурата на разглежданите 

показатели и в тази връзка е наложително да се търси връзката между промените в 

структурните пропорции и тяхното качествено усъвършенстване. Това поставя нови 

предизвикателства, свързани с по-пълното и комплексно изучаване на тези промени в 

структурата на основни макроикономически показатели. 

Към втората група показатели, спомагащи за изучаването на промените, 

настъпили  в икономическата система са частни показатели като: производителност на 

труда, тъй като нейното увеличение е важно условие в процеса на производство, а 

също така има значение в кои дейности тя расте и в кои намалява, с цел оптимизиране 

на икономическата структура. Средната производителност на отделния фактор (в 

случая най-вече фактора труд), отразява средния размер на производствения резултат, 

получен с участието на единица от изследвания фактор, при постоянни количества на 

останалите фактори. 

Други показатели са пределната производителност, която според 

неокласическата теория дава по-вярна представа за постигнатата ефективност на 

трудовите ресурси, а също и частната факторна еластичност. Пределната 

производителност на труда показва изменението на БДС в резултат на промяна на 

заетите лица с единица и постоянни количества на останалите фактори, а частната 

                                                
113 Спасская, О., Макроэкономические методы исследования и измерения структурных изменений. 

Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Макс Пресс, 2003, с. 21. 
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факторна еластичност показва при изменение на съответния производствен фактор с 

1% (например, фактора труд), с колко процента ще се промени размерът на 

производството при постоянни равнища на останалите фактори. Изчислява се като 

отношение между пределната и средната производителност на труда. 

Освен за фактора труд, от значение е също така и каква е ефективността на 

влаганите средства за ДМА в съответните икономически дейности. Ефективността на 

инвестициите в ДМА е изразена чрез показателите капиталова интензивност, 

капиталова продуктивност и прирастна капиталоемкост. Коефициентът на прирастна 

капиталоемкост се изчислява като отношение между средногодишните непретеглени 

величини на нормите на инвестиране за разглеждания период и средногодишните 

прирасти на БДС за същия период, установени като средногеометрични от верижните 

индекси. Освен това, динамичният аспект на междуотрасловите връзки се свързва 

именно с коефициентите на прирастна капиталоемкост, които показват какви 

допълнителни инвестиции трябва да се направят, за да се увеличи с единица 

съответния вид продукция. 

Всички тези показатели ще бъдат разгледани по отделни дейности от сектора 

на услугите в третата глава на тази разработка. На практика оптимизиране на всички 

показатели за измерване на структурата и ефективността трудно може да се постигне. 

Затова обикновено се взема един или няколко обобщаващи показатели и по тях се 

съди за постигната степен на развитие.  

Изучаването на структурните промени в икономиката чрез традиционни и 

обобщаващи показатели е подход, с чиято помощ е възможно да се проследи 

икономическото развитие, постигната ефективност и неравномерността в 

разпределението на наличните ресурси между секторите и така да се търсят 

възможности за подобряване на това разпределение. 

 

1.3. Общи и специфични фактори, обуславящи нарастващата роля на 

сектора на услугите в съвременните икономики (и в частност в българската). 

Сферата на услугите получава по-осезаемо развитие едва при достигането на 

дадено равнище на останалата част от производството. По-нататъшното ѝ развитие е 

едновременно разширяване както на нея, така и на останалите сектори от 

икономиката. До началото на ХХ век обаче тя се развива по-бавно в сравнение с 

производствената сфера. Така голяма част от страните наследяват малък дял на 

сектора на услугите в своите икономики. В последните години ролята на услугите във 

формирането и развитието на пазарните икономики забележително нарасна. 

Производството на различни стоки и ускорения темп на развитие на новите 

технологии, доведоха до появата и на нови видове услуги. Това стана факт 

благодарение на растежа в редица страни и нарасналите доходи на домакинствата в 

тях. 

Още през 50те години на миналия век У. Ростоу задава в тази връзка серия от 

риторични въпроси като: какво ще се случи с обществата, когато доходът осигури 

толкова добра храна за всеки, че да повдигне въпроса за общественото здраве поради 

самото богатство на обществото; какво ще се случи в обществата, в които облеклото е 

достатъчно, в които жилищата са в такова състояние, че хората не се изкушават да се 

напрягат много за да ги подобрят?.114 

                                                
114 Ростоу, У., Стадии на икономическия растеж, Делфин Прес, 1993, с. 142-143. 
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Така в средата на миналия век се очертава засилен интерес към същността на 

услугите и техния обхват и се очертава нова тенденция в структурната динамика на 

развитите икономики, сочеща постоянно нарастване дела на заетите и произведения 

продукт в сектора на услугите, за сметка на тези в селското стопанство и индустрията.  

Международните сравнения показват въздействието на сектора на услугите 

върху основните индикатори, характеризиращи състоянието на националните 

икономики и жизненото равнище на населението като цяло. На сектора на услугите в 

различните страни се дължи от 40 до 72% от производството на БВП. (вж. 

Приложение 2 – таблици 2.1., 2.2. и 2.3.). Деиндустриализацията в отделните страни 

започна по различно време и протича с различни темпове, като се откроява връзката 

между степента на развитието им и постиндустриалните процеси в тях. Тенденциите в 

деиндустриализацията показват, че тя всъщност е процес на относителни структурни 

промени, които в никакъв случай не предполагат спад в индустриалното 

производство, а в по-голяма степен засяга разпределението на трудовите ресурси.115 В 

тази връзка Станер предлага да се използва като по-правилeн термина 

„деиндустриализация на заетостта”.116 Така заетите в сферата на услугите заемат от 56 

до 80% (вж. Приложение 3) от заетите в икономиката и този факт още един път 

доказва нейното значение в развитието на съвременните икономики.  

Въпреки многото изследвания по въпроса за развитието на сферата на услугите 

и за мястото и ролята им в икономиките, учените-икономисти изказват нееднакви 

мнения за факторите повлияли в най-голяма степен за това. От всички тях като 

основни и универсални за развитието на сектора могат да се обобщят следните групи 

фактори117:  

1. Фактори от страна на предлагането: 

 Различията в ръста на производителността на труда между отделните 

сектори, измерена като добавена стойност на едно заето лице. Създадената от 

техническия прогрес висока степен на механизация и автоматизация в селското 

стопанство и индустрията пренасочва работната сила към трудоемките дейности от 

сектора на услугите. В изследване118 на над 20 икономики се установява, че на този 

фактор се дължи около 40% от структурната промяна. Показателни са думите на П. 

Дракър, че „основната задача пред развитието на страните не е повишаване на 

производителността на труда на физическия труд – това знаем как да го направим. 

Главната задача е повишаване на производителността на труда на интелектуалните 

работници”119; 

 Интеграцията и глобализацията на производството, както и 

задълбочаването на разделението на труда, при което голяма част от услугите 

необходими за осъществяване на дейностите в индустрията и селското стопанство се 

извършват от обособени специализирани фирми, чиито продукт се отчита като 

резултат от функционирането на третичния сектор.120 

                                                
115 Groot, H., The Determination and Development of Sectoral Structure, Free University of Amsterdam, 1998, 

p. 7. 
116 Stanner, W., Deindustrialization Economic, Working Paper Archive, WUSTL, 1998, р. 28. 
117 Колев, К., Тенденции на третичния сектор и техните особености в България, сп. Известия, ИУ-

Варна, 2/2000, с. 102-111. 
118 Seager, S., Globalization and Deindustrialization: Myth and Reality in the OECD, Weltwirtschftliches 

Archiv 133/1997, p. 579-600. 
119 Druker, P., Management Challenges for the 21st Century, New York, 1999, p. 141. 
120 Власов, В., Япония – производственая инфраструктурал, М., Наука, 1991, с. 3. 
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Наличието на свободни ресурси и тяхното преместване не е достатъчно за 

формирането на сегашните пропорции в икономиките, има нужда и от насрещно 

платежоспособно търсене, което да посрещне увеличеното предлагане от страна на 

третичния сектор. Следователно, върху развитието на сектора на услугите 

допълнителна роля играят и фактори от страна на търсенето. 

2. Фактори от страна на търсенето: 

 Най-голямо влияние в процеса на деиндустриализация има законът на 

Енгел, показващ различната и нелинейна еластичност на търсенето на благата, 

произведени в отделните сектори, спрямо промяната в дохода. Стойността ѝ е най-

ниска за селскостопанските продукти, а е най-висока за услугите. Под действието на 

този закон прирастът на реалните доходи все повече се насочва към потреблението на 

услуги, което обаче не предполага спад в търсенето на другите продукти – храна и 

промишлени стоки; 

 Нарастване ролята на нематериалните фактори на производство (знание, 

квалификация, информация) и развитие на техниката и технологиите, както в 

производството, така и в бита на хората, допълнително спомага за развитието на 

сферата на услугите; 

 Промени в структурата на потреблението и нарастване необходимостта от 

задоволяване на потребности от по-висок ранг, а също и промяна в ценностите, с 

което Бел обяснява развитието на постиндустриалните общества.121 

Фукс извежда аналогични фактори, обясняващи нарастването на дела на 

сектора на услугите в икономиката: 

 Еластичността на търсенето на услуги спрямо дохода е по-голяма от 

единица, затова при увеличаване на реалния доход на човек, потреблението на услуги 

и като следствие заетостта в сферата на услугите расте с по-високи темпове, 

отколкото растат доходите;122 

 С нарастването на доходите става по-изгодно да се купуват услуги, а не 

те да се предоставят от домакинството, тъй като започва да се цени повече свободното 

време; 

 За сектора на услугите е характерен по-бавен ръст в производителността 

на труда, отколкото в индустрията и селското стопанство. 

Установяването неведнъж на тези закономерности поражда серия от 

емпирични изследвания, посветени на ръста на заетостта в сектора на услугите в 

развитите западни страни. Голяма част от тях се основават на моделът за растеж на 

Баумол. В този модел икономиката се разглежда като състояща се от два сектора, при 

това производителността на труда в първия сектор (производството на стоки) е по-

голяма отколкото във втория (производството на услуги).  

Направените от Фукс оценки потвърждават, че разпределението на заетите 

между селското стопанство, индустрията и сектора на услугите е тясно свързано с 

равнището на реалния БВП на човек от населението. С растежа на реалния доход 

делът на селското стопанство намалява, делът на услугите расте, а делът на 

индустрията расте до равнище на дохода от 3300 щатски долара (1970 година) на 

човек от населението, а после започва да спада. Фукс показва123, че ако намаляването 

на делът на селското стопанство се обяснява с различията в еластичността на 

                                                
121 Bell, D., The Coming of Post-industrial Society, New York, 1976, p. 144. 
122 Първоначално тази хипотеза е изведена от С. Кузнец. 
123 Fuchs, V., The Service Economy, New York, Columbia University Press, 1968. 
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търсенето спрямо дохода, то нарастващият дял на сектора на услугите е свързан с 

различията в темпа на растеж на производителността на труда в отделните сектори. 

Някои по-късни иконометрични оценки за развитието на страните в средата на 

80те години показват, че делът на услугите не зависи значително от дохода и тяхната 

еластичност спрямо него е приблизително равна на единица. В същото време в тези 

изследвания се стига до извода, че търсенето на услуги е слабо еластично спрямо 

цената и много ниските темпове на растеж на производителността на труда се явяват 

основния фактор за ръста на делът на заетите в сферата на услугите, а всички 

останали екзогенни фактори имат второстепенна роля.124  

На базата на аналогичен на модела на Баумол са направени оценки по данни за 

страните от ОИСР в края на 1990 година, които дават точно противоположни 

резултати, а именно, че ефектът на дохода е най-значителният фактор, а промените 

свързани с разходите имат малка значимост или са почти незначими.125 Промяната в 

еластичността на търсенето на услуги отчасти се обяснява с нееднородността на 

сектора на услугите. Еластичността на търсенето спрямо дохода варира в отделните 

дейности от сектора на услугите: с ръста на доходите на населението се увеличава 

използването на хотелиерски и ресторантьорски услуги, използването на самолетен 

транспорт и туристически пътувания, но е малко вероятно да се увеличи 

интензивността на използване на обществения транспорт, например. Именно затова 

съставът на потребителските услуги има важно значение. Установено е на база 

изследване с международни данни за периода 1970-1975 година126, че търсенето на 

персоналните, комуналните и здравните услуги има еластичност спрямо дохода 

значително превишаваща единица, а в същото време еластичността на търсенето на 

други услуги като: образование, транспорт, комуникации и услуги, свързани с 

държавното управление показват близки до единица или под единица коефициент на 

еластичност. 

В световен мащаб тези резултати обясняват разширяването на 

високотехнологичния сектор, което доведе и до съществени изменения в структурата 

и на услугите. Освен това, през последните години се съкращава разликата между 

производителността на труда в сферата на услугите и сферата на производство на 

стоки: нарастването на капиталовъоръжеността в сектора на услугите предполага 

много по-голямо количество от услугите да се предоставят не от държавния, а от 

частния сектор. 

Съществуват и мнения, които не одобряват съпоставянето на структурата на 

потреблението и заетостта с използването на модела на Баумол, тъй като в него като 

фактор е заложен и вкусът на потребителите. Смята се, че вкусът на потребителите 

силно се различава в отделните страни поради културните особености на всяка от тях. 

Този въпрос, относно това дали действително вкусовете са толкова различни, че да 

направят несъстоятелни голяма част от тези изследвания става предмет на интензивни 

дискусии в икономическата литература. От гледна точка на икономистите еднаквостта 

във вкусовете означава, че потреблението зависи само от относителните цени и 

доходите. По този повод са направени емпирични проверки127, за да се докаже 

                                                
124 Inman, R., Introduction and Overview, in: Managing the Service Economy: Prospects and Problems, 

Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1985, р. 1-24. 
125 OECD, Employment Outlook, Ch. 3, Paris, 2000, p. 79-126. 
126 Summers, R., Services in International Economy, in: Managing the Service Economy: Prospects and 

Problems, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1985, р. 27-48. 
127 Kravis, I., Comparative Studies of National Incomes and Prices, Journal of Economic Literature, 22/1984, 

p. 1-39. 
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тъждествеността във вкусовете в този смисъл като в тях се стига до извода, че 

всъщност вкусовете на потребителите в различните страни нямат съществени 

различия. 

Следователно, развитието на сектора на услугите е закономерен и 

продължителен процес, в резултат на достигнатата степен на икономическо развитие, 

който е катализиран от една страна от нарасналото богатство на нациите и промяната 

в потребностите, а от друга – от различията в прираста на производителността на 

труда вследствие внедряването на технологичния прогрес. Смята се, че най-голяма 

роля за това се пада на ИКТ, които допринасят до 60% за повишаване на 

производителността на труда в сектор услуги в САЩ. Не стои така въпроса за 

услугите в образованието, здравеопазването и др., които определено изостават в това 

отношение.  

В резултат на това се смята, че с по-нататъшното развитие на сферата на 

услугите могат да настъпят и проблеми, тъй като производителността на труда при 

тях не може да расте с темповете характерни, например за индустрията. При услугите 

тази ограничена производителност се дължи на това, че при повечето от тях има 

почти абсолютна незаменимост между труд и капитал и затова тяхното нарастване в 

един момент може да доведе до нулев икономически растеж, дори и при развитите 

икономики.128 В друго свое изследване Баумол и Боуен стигат до извода, че част от 

дейностите в сферата на услугите129 функционират в условията на постоянно 

финансово натоварване – техните разходи винаги превишават доходите от дейността 

им.130 Това се обуславя от факта, че в тези дейности производствените разходи растат 

по-бързо от цената на крайния продукт. Впоследствие тази закономерност е получила 

названието ефект на Баумол или болест на разходите (Baumol’s Cost Disease). В 

основата на тази хипотеза е изоставането на производителността на труда в тези 

дейности от общия ръст на производителността в икономиката. Изоставането на 

производителността се обяснява с това, че основните фактори, които я повишават – 

новите технологии, увеличаване на инвестициите, квалификацията на работната сила, 

ефекта от икономии от мащаба в производството – не оказват съществено влияние в 

дадената сфера. По този начин изоставането на производителността в някои от тези 

дейности се явява главна тяхна характеристика поради особеностите на 

технологичния им процес. В тях не е възможно да се достигнат такива високи 

стойности на производителността на труда, каквито отбелязва икономиката като цяло. 

Единственият изход от тази ситуация е да се компенсира ръста на разходите като се 

повишава цената на крайния продукт, но възможностите за това са ограничени 

предвид държавната регулация на цените. Затова и посочените дейности неизбежно 

страдат от „болестта на разходите”. Тези изводи диктуват необходимостта от 

държавна намеса в тези дейности, която да компенсира наложените от самата държава 

ограничения на цените. Сред основните аргументи за необходимостта от държавна 

намеса за подпомагане на тези дейности могат да се посочат следните: те се отнасят 

към категорията на публичните блага, които ако не се субсидират от държавата няма 

да се произвеждат в достатъчен обем; създават положителни външни ефекти; нужно е 

                                                
128 Baumol, W., Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, American Economic 

Review, Vol. 57, 1967, p. 419. 
129 Оригиналната версия на тяхната теория е за сценичните изкуства, но според нас, тази особеност се 

отнася и за други дейности от сектора на услугите, като образование, здравеопазване, социални 

дейности, наука и научни изследвания, държавно управление. 
130 Baumol, W., Bowen, W., Performing Arts: The Economic Dilemma. Cambridge, London, MIT, 1968, p. 

161-180. 
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да бъдат достъпни за всеки, а не само за тези, които могат да си ги позволят; трябва да 

се поддържат и субсидират от държавата, защото не са печеливши. 

Впоследствие тази хипотеза на Баумол е подложена на критика от Дж. 

Кендрик, тъй като той смята, че има съществени дефекти в статистиката и 

измерването на производителността не е убедително, а освен това е игнорирана 

ролята на ДМА, които дават отражение при измерването на общата факторна 

производителност.131   

В началото на 90те години обяснение за болестта на разходите на Баумол дава и 

Гриличес, според който лечение на „болестта на разходите в услугите” е намерено 

отдавна, но статистиката не го отразява, а е възможно и услугите никога да не са 

страдали от тази болест, а просто статистиката да не е имала точни измерители.132 

Поради всички тези причини през последните десетилетия интересът към 

изучаването на икономическата динамика в дейностите от сектора на услугите 

забележимо нарасна. Голямо внимание се отделя на структурните и технологичните 

изменения в стопанските системи, на причините и факторите за колебанията, на 

движещите сили и насоките на еволюцията на икономическите системи. Измерването 

на ролята на дейностите от сектора на услугите обаче се затруднява, тъй като тяхното 

влияние върху останалите отрасли и дейности не е пряко, а е свързано и се 

осъществява чрез междуотрасловите връзки, т.е. те имат преливащи (spillover) ефекти, 

които се проявяват чрез позитивни импулси към другите дейности, резултатът от 

които се проявява с известно закъснение. 

С развитието на икономиките радикално се променя състава и съдържанието на 

труда, отрасловата структура на заетите, относителния дял на научния персонал, 

функциите на работната сила, съотношението на обективните и субективните фактори 

на производството, комбинацията между ресурсите. Съществени промени има и в 

структурата на потребностите на населението, в техническата основа не само на 

производството, но и на бита. Доминиращо направление на технико-технологичното 

обновяване е широкомащабна електронизация на цялото стопанство, започвайки с 

отраслите на индустриалното производство в частност по пътя на електронната 

автоматизация на технологичните процеси и завършвайки с научните изследвания, 

здравеопазването, образованието, а така също бита и свободното време, т.е. 

обхващайки практически всички сфери на човешкия живот и дейност.  

Постиженията на съвременната електроника, въплъщаващи в най-широк 

спектър високо ефективните технически средства, дават всички основания да се 

смята, че електронната техника е сред тези инструменти, които значително 

разширяват възможностите на икономиката и повишат ефективността от използването 

на всички ресурси на обществото.  

Едно от забележителните структурни изменения през последните десетилетия е 

изпреварващия ръст на наукоемките отрасли и високотехнологичните производства. 

Общото повишаване на ефективността в икономиката в перспектива се обезпечава за 

сметка на нарастващите икономии на всички видове ресурси (трудови, капиталови, 

суровинни, енергийни и финансови). Това направление в развитието на икономиката е 

в частност резултат от структурни промени, от повишаването на ефективността на 

ресурсите, внос на качествена и евтина продукция от някои отрасли (лека 

                                                
131 Kendrick, J., Post-war Productivity Trends in the United States, 1948-1969, New York, 1973, 630 p. 
132 Griliches, Z., Output Measurement in the Service Sectors, NBER Studies in Income and Wealth, Vol. 56, 

Chicago, University of Chicago Press, 1992, p. 1-22. 
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промишленост, черна металургия), от изменението на структурата и характера на 

потребителското търсене.  

Съвременните технически и организационни възможности и очевидното им 

разширение в близките десетилетия позволи да се говори за това, че се усилва 

тенденцията към интеграция на производството при това не само на отраслово или 

национално равнище, а се засилва процеса на глобализация на производството като 

цяло.  

Разгледаните тенденции и процеси се явяват убедително доказателство за 

постепенния преход на повечето отрасли и сфери на икономиката на принципно по-

високо, а в много от случаите и качествено ново равнище на развитие. 

Такива са основните изходни предпоставки довели до съвременното развитие 

на икономиките. Затова и в тази разработка се разглеждат тенденциите и 

направленията, които тези фактори са породили и по-нататъшните структурни 

промени в икономиката като цяло, в основните сфери и отрасли, а също и факторите, 

от които зависи ефективността на икономическото развитие в последните години. 

В основата на структурните промени в различните сектори е динамиката на 

производителността на труда в тях.  

Таблица 1.4. 

Среден растеж на производителността на труда за периода 1960-1995 година 

(в %) 

 Селско стопанство Индустрия Услуги 

Германия 6,11 3,02 2,49 

Япония 3,20 3,73 2,65 

САЩ 2,89 2,46 0,80 

     Източник: Groot, H., The Determination and Development of Sectoral Structure, Free University of 

Amsterdam, 1998, p. 8 
 

В сектора на услугите този растеж е по-малък в сравнение с останалите сектори 

и тази тенденция се забелязва и през следващите години (вж. Приложение 4). 

Промените в стопанската структура на икономиките влияят върху значимостта 

и приноса на отделните фактори, от които зависят темповете на производство и 

другите съвкупни показатели на икономическия растеж. Това е така, защото те имат 

специфична характеристика в различните сектори и техния принос в значителна 

степен зависи от нея.  

Съвкупната картина на икономическия растеж в съвременните условия се 

определя преди всичко от бързото нарастване на услугите в БВП. Най-осезаемото 

направление на структурните промени е ускореното нарастване дела на услугите и 

намаляване дела на останалите сектори. След като индустрията достигна определена 

степен на развитие, то разширяването на третичния сектор (голямото му участие в 

създаването на БВП и заетостта на работната сила), неизбежно води и до появата на 

нови закономерности.  

Още преди да се стигне до сегашното съотношение между секторите в 

икономиката, редица икономисти като К. Кларк, Д. Бел и др. предричат такова 

състояние, като се основават на различието в еластичността на доходите по 

отношение търсенето на стоки и услуги. По-бързото увеличаване на търсенето на 

услуги в сравнение с търсенето на стоки е следствие от емпирично доказаната 

зависимост от Енгел, че еластичността на доходите по отношение на потребяваните 

услуги е по-голяма в сравнение с тази на стоките. Тази разлика в коефициента на 

еластичност поддържа цените на услугите на по-високо равнище в сравнение с цените 
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на стоките. Това още веднъж демонстрира защо в развитите страни сектора на 

услугите доминира и това е свързано с високото равнище на доходи на населението, 

които също са фактор за измененията в стопанската структура, тъй като променят 

потреблението и водят до тенденцията да се намалява делът на хранителните 

продукти, облеклото и обувките и да се отделят повече средства за услуги. Последица 

от различията в динамиката на цените на стоките и услугите е създаването на по-

голяма добавена стойност и поддържането на по-голяма заетост в сферата на 

услугите. Това е дългосрочна тенденция, доказана за редица страни. В повечето от 

тези страни развитието на третичния сектор става бавно и постепенно (еволюционно), 

което позволява прогнозирането на неговото развитие от учените (Бел, Кларк, Дракър, 

Фурастие и др.). 

При развитието на услугите се наблюдава и тяхната все по-силна интеграция с 

останалите сектори на икономиката. В предходните периоди на индустриално 

развитие услугите стоят в периферията на националната икономика и са с голяма 

автономност. Това се обяснява с тяхната структура и относително малкия им принос 

за развитието на индустрията. Сега те се вграждат в производството, включват се в 

непосредствения производствен процес и директно си взаимодействат с останалите 

сектори. Основа за такова единство е взаимодействието на работната сила с 

вложените средства за инвестиции, което определя протичането на процесите както в 

селското стопанство и индустрията, така и в по-голямата част от сферата на услугите, 

в която редица дейности по своя характер са продължение или допълнение на 

производствените операции в останалите сектори. 

Друга възможна зависимост в съвременното състояние на икономиките е тази 

на взаимното допълване на търсенето, при което разрастването на някои отрасли 

служи за увеличаване на дохода и по този начин генерира търсене на продукт от други 

отрасли. Увеличените инвестиции в някои подсектори увеличават стимулите на други 

сектори да ги последват, защото вече има по-голямо търсене на техните продукти. За 

това помогна появата и развитието на нови видове кредитни институции, които 

спомагат за разширяването на някои промишлени отрасли като строителството и 

производството на стоки за дълготрайна употреба. 

Друго направление на интегрирането на услугите с останалата част от 

икономиката е влиянието им върху междуотрасловите и вътрешноотрасловите връзки 

на индустриалната дейност. Това влияние често се опосредства от структурата на 

потреблението. С използването на услугите границите между отраслите в известна 

степен се заличават. Възникват единни междуотраслови производствени системи, в 

които материалния продукт и услугите са неразривно свързани. Структурните 

промени в производството го правят крупен потребител на услуги, а измененията в 

състава на услугите правят третичния сектор голям потребител на материални 

продукти. Натрупването на капитал в сектора на услугите се развива предимно 

екстензивно, поради което и броя на заетите постоянно нараства.  

От характеристиката и тенденциите в развитието на услугите може да се 

направи извод, че те продължават да внасят нови моменти и в условията на 

икономическия растеж. Те са един от главните фактори за моделиране на друг тип 

растеж, който обаче не може да има друга база освен индустриалното производство. С 

големия си относителен дял в икономиките услугите влияят върху темповете на БВП, 

инвестициите, заетостта и формирането на пропорциите в икономиката. 

Растежът на производителността и еластичността на търсенето на услуги 

формират предпоставки за поддържане на техните високи цени. Цените на услугите се 

формират под силното влияние на преразпределителните процеси. Фактът, че много 
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от услугите не приемат материален израз, а полезният им ефект се консумира в 

момента на производството, обяснява защо цените на услугите по принцип 

притежават едностранна еластичност, т.е. реагират на факторите, които ги тласкат 

към повишаване, но не реагират или реагират със закъснение на факторите, които при 

равни други условия намаляват цените. Това може да се обясни със структурните 

изменения в тази сфера и промените в бита на хората.  

Целта на преобразуванията във връзка с развитието на сектора на услугите 

става нарастването на конкурентоспособността и повишаване на адаптацията към 

бързите изменения в глобалната икономика. Основните тенденции, оказващи най-

голямо въздействие на промените в икономическите системи се явяват: процесите на 

глобализация и ожесточена конкуренция, в това число широкото разпространение на 

пазарната икономика; бързите промени (ускорени иновации и съкращаване на 

жизнения цикъл на стоките и услугите); информационен скок (развитие на 

информационните и комуникационните технологии, улеснен достъп до 

информационната мрежа); нарастване значимостта на нематериалните ресурси за 

производство (развитие на човешкия капитал, на икономическите и управленските 

отношения). 

 Така през 90те години на ХХ век отначало в САЩ, а след това и в други 

страни,  се формира ново явление т.нар. “нова икономика”. Тя илюстрира прехода 

между няколко десетилетия на ниски темпове на растеж на БВП и същественото 

нарастване на икономическата динамика и производителността на труда, при ниско 

равнище на инфлация и безработица. Тези промени се свързват със структурните 

преобразувания през 80-90те години на ХХ век и означават преход от един стадий на 

развитие към друг, съпровождащ се с изменения в структурните характеристики на 

икономиките. Тук правим уточнението, че става дума не за скокообразни промени от 

индустриална към информационна икономика, а за нейното постепенно 

(еволюционно) превръщане в нов тип икономика с нови структурни характеристики. 

Индустриалният тип икономическо развитие, доминиращо повече от век, 

постепенно отстъпи място на сектора на услугите в страните с развита пазарна 

икономика. Така в икономическата литература се формира гледната точка за 

неизбежността на прехода към нов по-прогресивен модел на развитие, който се 

основава на по-икономичното разходване на ресурсите и на удовлетворяването на 

основни нематериални потребности на хората. В резултат на това през последните 

десетилетия икономиките претърпяват съществени изменения в производствената и 

отрасловата структура и основен фактор, определящ посоката, мащабите и 

дълбочината на измененията на всички равнища всъщност са съвременните иновации. 

Така в развитите в икономическо отношение страни процесът на 

деиндустриализация е свързан както с разрастване на третичния сектор и с достигната 

висока производителност на труда в индустриалния, така и с развиващите се през 

последните години тенденции на делокализиране – главно на индустриалните 

производства извън страната, в източноевропейските и/или азиатските и други по-

слабо развити страни.133 Тук деиндустриализацията не означава, че промишлеността 

губи своите позиции, както е в България, а просто, че голяма част от произведените 

индустриални продукти се създават с помощта на иновации и чужди, обикновено по-

евтини ресурси, извън рамките на съответната страна, но се отчитат в нейния брутен 

                                                
133 Владимирова, К., и др. Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта в България: 

икономически и социални последици, УИ “Стопанство”, София, 2008, с. 12. 
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продукт, което не води до такъв значителен спад в индустриалното производство на 

тези страни.  

Тенденцията към нарастване дела на заетите и на произведения продукт в 

сферата на услугите се наблюдава и в българската икономика след 1990 година, но тук 

факторите довели до това развитие на икономиката не се покриват с тези в развитите 

икономики. Освен това този преход на икономиката не е сигурно, че води до по-

висока степен на развитие на българското стопанство. Всички тези промени са пряко 

свързани с редица проблеми като ефективността от функционирането на стопанската 

система и резултата от икономическите реформи.  

Като специфични фактори, довели до нарастване на относителния дял на 

сектора на услугите в българската икономика различни от универсалните, валидни за 

всички икономики могат да се откроят следните: 

 спад в производителността на индустриалното производство; 

 ограничената ресурсна база; 

 конюнктурата на международните пазари; 

 изоставане на производствения процес в технологично, продуктово и 

организационно естество; 

 институционални причини, липса на държавни приоритети;  

 загубата на множество утвърдени пазари на българското индустриално 

производство. 

Изоставането в развитието на сектора на услугите в България се обяснява със 

следните особености, съпътстващи нейното развитие: спецификите в стратегията за 

растеж следвана през този период (ускорено развитие на тежката промишленост, 

ниско равнище на урбанизация, високо равнище на заетост, малък дял на частното 

потребление в БВП), а също и идеологически фактори – преди всичко теорията за 

непроизводителния труд. Всички те в съвкупност имат ограничителна роля за 

развитието на този сектор в българските условия през годините на планова 

икономика. 

Според В. Григорова, вътрешен фактор, въздействащ върху отраслово-

структурните изменения в България е интензивният физически спад на 

производството в почти всички отрасли и особено в тези на тежката промишленост. 

Неравномерността на този спад доведе до изменения в относителните дялове на 

произведената продукция. Към това следва да се добави и пазарно обусловеното 

нарастване на дела на отраслите от сектор услуги като бизнес услуги, комуникации, 

операции с недвижимо имущество, финанси, туризъм и др.134 

Специфични и най-важни причини за забавяне на индустриалното развитие в 

България са намаляването на производителността на използваните производствени 

фактори и изчерпването в основни линии на възможностите за екстензивно развитие 

на националната икономика. Но преструктурирането, обновяването на 

производството, стимула към високопроизводителен труд и преходът към устойчив 

тип икономически растеж изисква освободените ресурси да бъдат пренасочени към 

други дейности и за предпочитане е те да са продуктивни и да спомагат за 

националното развитие, но за целта е необходимо време, през което да се откроят тези 

дейности.  

През 80те години на ХХ век действието на условията, които обективно изискват 

използването на екстензивни фактори на икономически растеж (напр. 

                                                
134 Григорова, В., Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика, С., Сиела, 

2003, с. 9. 
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индустриализацията), значително отслабва. В резултат от провежданата индустриална 

политика по това време са налице все по-ограничена ресурсна база в много от 

индустриалните отрасли, която все повече се стеснява през този период; изграждането 

на огромни мощности, несъобразени с вътрешните потребности, конюнктурата на 

международните пазари и суровинно-енергийната база на страната и монополизъм на 

множество индустриални предприятия; структурно-технологична нееднородност на 

индустриалното производство; изоставане в технологичното, продуктовото, 

организационното и кадровото обновяване на индустриалното производство, а също и 

значително замърсяване с индустриални отпадъци. От всичко това следва и загуба на 

множество утвърдени преди това пазари на българското индустриално производство. 

Интензивният инвестиционен процес в индустрията през времето на развито 

индустриално производство в България се осъществява напълно съзнателно и 

целенасочено от страна на държавата, с цел изменение на пропорциите в полза на 

отраслите, произвеждащи стоки с производствено предназначение. Тези 

характеристики на индустриалното развитие позволяват да се твърди, че през тези 

години българската индустрия се развива основно по пътя на предимственото 

използване на екстензивните фактори на растеж. Оттук създалата се ситуация в 

развитието на индустрията се характеризира с: ниска ефективност, икономическа 

изолация от външната среда и от развитието на другите важни сектори на 

икономиката. 

И така, развитието на индустрията като приоритетна дейност в българското 

стопанство до прехода към пазарна икономика стига до своя логичен завършек. 

Неизбежен става преходът към нов модел на развитие, а също и ориентиране 

движението на производствените ресурси към други сектори и дейности, чрез които 

да се реализират социално-икономическата, структурната, ресурсната, 

интеграционната и екологичната политика на държавата.   

В сравнение с България, останалите страни в преход преструктурираха своите 

икономики още в самото начало на 90те години и при тях за разлика от българската 

икономика, частния бизнес бързо компенсира спада на производството и износа и те 

постигнаха икономически растеж.  

Таблица 1.5. 

Средногодишни темпове на прираст на показатели, характеризиращи развитието на 

някои европейски страни - членки на СИВ, за периода 1965-1984 година135 ( в %) 
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Национален доход  4,83 4,16 6,87 7,72 5,45 4,70 4,51 

Основни производствени фондове  5,31 6,38 8,80 10,6 7,81 5,71 5,23 

Заети лица в материалното производство  0,22 0,87 0,23 0,26 0,94 0,67 0,69 

Капиталовъоръженост  5,08 5,47 8,53 10,3 6,80 5,01 4,50 

Производителност на труда 4,60 3,11 6,60 7,39 4,45 3,98 3,76 

Капиталоемкост  0,46 2,29 1,80 2,72 2,25 0,99 0,71 

 

                                                
135 Савов, Ст., и др. Икономически растеж и структурна политика, изд. Партиздат, С., 1989, с. 44. 
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В българската икономика този преход бе много по-бавен и освен това 

държавата остана монополист или поне основно действащо лице в редица дейности и 

производства и не позволи разгръщането на частния бизнес с толкова голяма скорост.  

В резултат на това, независимо, че в началните години на прехода към пазарна 

икономика основните макроикономически показатели на страната демонстрират 

тенденции, често пъти сходни на протичащите в страните от ЦИЕ (таблица 5), налице 

са редица съществени различия през последващия период в крайните икономически 

резултати на България спрямо тях (таблица 1.6.).  

Таблица 1.6. 

Индекси на БВП за страните от Централна и Източна Европа136 

Страни  БВП през 1995 година при база 1989=100 

Полша 98,0 

Румъния 81,0 

Словакия 83,0 

Словения 92,1 

Унгария 85,1 

Чехия 83,9 

България 64,7 
 

Ниските резултати на българската икономика са свързани основно със 

забавянето на структурните реформи (приватизацията) и специфичните външни 

условия - търговските ограничения, значителни плащания по външния дълг, 

несъответстващи на текущите експортни възможности на страната и др. 

Очертаните неблагоприятни тенденции в макроикономическите условия, както 

и процесът на нарастване на сферата на услугите в резултат на това, предизвикват 

редица негативни изменения в отрасловата структура и общото място на индустрията 

в националната икономика. Например, в брутния вътрешен продукт на страната за 

периода 1989-1996 година, относителният дял на индустрията (промишленост и 

строителство) бележи трайна тенденция на намаление от 59,4 на 32,4%. 

Това състояние на българската промишленост е резултат на съчетаването както 

на наследени характеристики (например едностранна специализация и 

диспропорции, натрупвани в отделните производства и браншове през годините на 

централизираното управление), така и на нововъзникнали проблеми вследствие на 

общите икономически условия, свойствени за пазарния преход. 

Върху характера на развитие на индустрията и на цялата българска икономика 

осезателно влияят измененията в тяхната структура. Съществен фактор за това през 

тези години е изменението в разпределението на ресурсите и преди всичко на 

инвестиционните ресурси. В резултат на това в края на ХХ век съществен дял от 

инвестициите се насочва и към сферата на услугите.  

Следователно, прехода към пазарна икономика в България се отразява не дотам 

добре на индустрията, която в началото му заема ключово място в развитието ѝ. 

Намалява нейния относителен дял в БДС и заетите лица още през първите години на 

прехода след 1989 г. Такава е тенденцията и през следващите години. Причините за 

това са, че дотогава е налице активна държавна намеса и определяне на ясни 

приоритети в развитието на българската икономика, както и обезпечение с ресурси и 

                                                
136 Източник: Производството, производителността на труда и реалната работна заплата в основните 

браншове на българската промишленост през периода 1990-1996 година, Българска стопанска камара, 

фондация „Фридрих Еберт”, регионално бюро „Балкани”, София, май 1997, с. 27. 
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пазари. Впоследствие нещата се променят и индустрията вече не е сред приоритетите 

на икономиката. 

За разлика от другите индустриално развити страни мотивите за това стечение 

на нещата в източноевропейските икономики, включително и в българската, са преди 

всичко отказ от страна на държавата за приоритетно развитие на някои от секторите и 

оставянето им на пазарен принцип, а също и загубата на пазари. В резултат на това в 

България спадът в индустриалното производство се осъществява сравнително бързо и 

достига мащабни измерения и последици. 

Основните причини, условия и фактори с външен и вътрешен характер довели 

до това развитие на нещата в българската икономика могат да се обобщят в: 

 ограничената местна суровинна база при едновременно развитие на 

редица ресурсоемки и енергоемки браншове и производства; 

 последващото разпадане на бившия Източноевропейски пазар и преди 

всичко на икономическите връзки със страните от бившия Съветски съюз довели до 

над 4-5 пъти снижение в общия стокообмен; 

 рецесия в редица отрасли на Западноевропейската икономика, особено в 

годините 1991-1993 година, представляващи основни пазари за някои продукти на 

българската продукция, а също и отрицателното въздействие на ембарговите санкции 

срещу бивша Югославия и арабските страни, традиционни пазари за българската 

промишленост; 

 ограничителните квоти и други нетарифни ограничения прилагани при 

износа на българска продукция за страните от Европейския съюз и други потенциални 

пазари; 

 ограничената покупателна способност и драстичната стагнация в 

инвестиционното и потребителското търсене вследствие на рестриктивната фискална 

и монетарна политика; 

 скромния приток на чуждестранни инвестиции през този период; 

 пълната либерализация на вноса в началото на реформения период, 

както и последваща търговска (митническа) дискриминация от страна на Русия; 

 преди всичко, ограниченият напредък на структурната реформа, 

включително късното приемане или неприлагането на съществуващите закони за 

приватизацията, отсъствието на концептуална яснота по преструктурирането на 

индустриалното производство от управляващите държавни органи; 

 проведените действия по демонополизация и децентрализация на 

организационните промишлени структури, довели в редица случаи до разкъсване на 

ефективни междуотраслови, организационни, технологични връзки, до загуба на 

дистрибуторска мрежа и цели пазари, при едновременно запазване на държавната 

собственост и съхраняване на монополизма; 

 влошеното финансово състояние на промишлените предприятия, което 

води до нарастване на кредитната и бюджетна задлъжнялост, към осигурителните 

фондове, персонала и доставчиците; 

 подкопаване на суровинните основи на цели отрасли (хранително-

вкусова, кожарска промишленост и др.) чрез неудачни законови решения за 

насилствена ликвидация на производствените структури в селското стопанство, 

довели до мащабно унищожаване на активи или нееквивалентния им трансфер към 

частния сектор. Същевременно частния сектор е все още неукрепнал, развива се 

предимно в търговската и финансовата сфера и по такъв начин няма необходимия 

потенциал, за да достигне обемите на производство от предреформения период. 
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Впоследствие либерализацията на цените и разрушаването на плановата 

икономика, която в миналото е служила като основен механизъм за разпределение на 

ресурсите са довели до подобряване на конкурентната среда и създаване на 

необходимите стимули за максимизация на печалбата. Преразпределянето на 

заетостта между секторите по този повод може най-лесно да се обясни чрез 

стандартния модел на общото равновесие. Либерализацията на цените и появата на 

частния сектор предполага преместването от т. А, в която икономиката се е намирала 

при централизираното управление в т. В, съответстваща на пазарната икономика. В 

същото време макроикономическата нестабилност и неразвитите пазарни институти 

са довели до изместването на границата на производствените възможности наляво, 

предизвиквайки преместване в т. С и по-ниско търсене на услуги.  

 

Услуги 

 

    

                                      ● В 

                                         ●С 

                                                            ●А 

                                                       

                   0                                                            Стоки 

Фиг. 1.1. Преразпределение на заетостта при прехода към пазарна икономика 
 

 

По този начин в преходния период факторите, които действат от страна на 

предлагането са довели до увеличаване на мащабите и относителния дял на заетите в 

сектора на услугите, но в същото време факторите от страна на търсенето са 

действали в противоположна посока, въпреки че този ефект не е бил толкова голям, че 

да преодолее ефекта на предлагането. Взаимодействието на тези два ефекта позволява 

да се обясни наблюдавания в много икономики в преход парадокс на нарастване на 

относителния дял на услугите при намаляване на БВП.     

Оттук, причините за нарастване на относителния дял на сектора на услугите в 

България в началото на 90те години на ХХ век могат да се обособят в две групи – 

вътрешни и външни, като първите в голяма степен са обусловени от влиянието на 

мащабни външни фактори. Един от основните вътрешни фактори е, че България 

загуби голяма част от външните си пазари за селскостопански и индустриални 

продукти и в крайна сметка освободените ресурси се насочват към сектора на 

услугите. Освен това присъединяването на страната към международни икономически 

организации като СТО например, доведе до премахване на редица митнически 

бариери и допълнително ограничи конкурентоспособността на родната промишленост 

и земеделие. Допълнителен фактор за развитие на сектора е и либерализацията на 

банковия сектор, развитието на телекомуникациите и други дейности от сектора на 

услугите, които в годините на преход станаха привлекателни за голям брой чужди и 

местни инвеститори. 

Всичко това не бива да омаловажава значението на индустриалния сектор в 

икономиката. Подобно виждане би било в противоречие с обективната логика на 
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икономическото развитие, защото в основата на обслужващия сектор стои 

индустриалното производство, както негова основа пък е било селското стопанство. 

Следователно, в настоящия момент като се говори за нарастващото значение на 

обслужващите дейности в икономическия живот, това означава не загърбване, а 

своеобразна метаморфоза на индустриалната икономика, която чрез развитието на 

услугите се превръща в икономика от нов тип, с нови структурни и качествени 

характеристики.137 Не бива обаче всички ресурси и акцентът в развитието на 

българската икономика да се поставят върху сектора на услугите, тъй като без 

съвземането на индустриалното производство в страната, до голяма степен 

унищожено в резултат на посочените по-горе фактори и причини, не може да се 

гарантира конкурентоспособността на българската икономика само с обслужващи 

дейности. 

Сферата на услугите действително изпълнява свързваща роля между всички 

сфери в икономиката и най-вече между производството и пазара, но ако няма 

производство, развитието на сектора на услугите се осланя най-вече на дейности с 

ниска добавена стойност и малък експортен потенциал. Развитието на услугите е 

индикатор за първите стъпки в пазарното преструктуриране на икономиката и те е 

необходимо да се интегрират с материалното производство и да формират една 

комплексна икономическа система, тъй като тази сфера се развива въз основа на 

разгръщането на производството на стоки и обратно производството на стоки се 

намира в зависимост от развитието на сферата на услугите. Това неминуемо влияе 

върху дейността и на българското стопанство. 

В. Григорова подчертава, че не може да се развива пазарна икономика без 

високо организиран и ефективно функциониращ сектор на услугите, тъй като в 

противен случай се губи контактът между елементите на възпроизводствената верига, 

а също така остават открити множество социални проблеми, особено остри през 

настоящия период.138 

Значителна част от фирмите в една или друга степен оказват услуги, които 

касаят не толкова традиционното обслужване, колкото производствените 

предприятия. Сферата на услугите вече се разглежда не като един отрасъл, а като 

мащабен сектор на икономиката със сложна структура и “най-перспективна сфера на 

икономиката със специфични отношения и връзки при размяната”.139 

Комплексният подход при изучаването на сферата на услугите предполага тя 

да се разглежда като единство от дейности, които са с все по-голямо значение за 

цялата икономика, за нарастване на производителността на труда в нея, за 

подобряване на жизненото равнище на населението, а също така и за количественото 

и качественото възпроизводство на работната сила. Следва да се има предвид, че 

всяка една от дейностите, включени в сферата на услугите се намира на различна 

степен от своето развитие, така че от голямо значение е и тяхното диференцирано 

разглеждане. Услугите имат изключително широк профил и са разпространени в 

различни сфери на обществения живот, наблюдават се и се регулират от различни 

ведомства. Те са играли и продължават да играят много важна роля в икономиката и в 

живота на хората. Значението на едни от тях е свързано с обслужване потребностите 

                                                
137 Шишманова, П., Еволюция на ролята и значението на обслужващия сектор в България, В: 

Теоретични аспекти на икономическите изследвания  - научна сесия, Академично издателство “Д. 

Ценов”, Свищов, 2005, с. 156. 
138 Григорова, В., Състояние на услугите в България, Финанси, бр. 8/1995, с. 3. 
139 Кликич, Л. М., Эволюции сферы услуг: неравновесный подход, М., 2004, с. 18. 
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на производството, на процесите на разпределение, размяна и потребление и 

обезпечаване на непрекъснатостта в развитието на производството. 

Всичко това в съвкупност води като резултат до нарастване дела на услугите в 

структурата на българската икономика, при което е налице преразпределение на 

инвестиции, ресурси и доходи от останалите сектори в полза на услугите, тъй като и 

цените на услугите се увеличават по-бързо в сравнение с тези на промишлените 

изделия.   

Илюстрирането на различията в развитието на българската икономика в 

сравнение с повечето икономики по отношение на индустриалното производство, 

както и разликата във факторите породили развитието на услугите в българската и 

другите икономики извежда основните изходни предпоставки довели до 

съвременното ѝ развитие. Затова и в настоящата разработка следва да се разгледат 

тенденциите и направленията, които тези фактори са породили и по-нататъшните 

структурни промени в икономиката като цяло, в основните сфери и отрасли, а също и 

факторите, от които зависи ефективността на икономическото развитие в близките 

години. 

За целта най-вече е използван показателят БВП или БДС. Чрез него се 

изчислява производителността на труда и темповете на икономически растеж. Изводи 

при изследването на тези показатели се правят не само въз основа на техния обем, а и 

въз основа на тяхната структура – нейното моментно състояние и измененията ѝ във 

времето, по сектори и дейности.  

Нарастването на относителния дял на дейностите от сферата на услугите в 

българската икономика и превръщането ѝ в привлекателен сектор за финансовите, 

материалните ресурси и човешкия капитал, появата на нови видове услуги и други 

явления променят картината на функциониране на третичния сектор и неговата роля и 

в българското общество. 
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Глава втора 

Услугите и структурните промени в икономиката на Република България 

 

2.1. Място, роля и развитие на сектора на услугите в структурата на българската 

икономика: исторически поглед. 

 

Анализът в този параграф разглежда структурата на икономиката в периода, 

когато тя е била преимуществено селскостопанска, а индустрията се е намирала в 

началния етап на своето развитие, след което се проследява индустриализацията на 

българската икономика и накрая достигането до нейния стадий на развитие, в който 

най-голям дял вече заема сектора на услугите.  

В края на Втората световна война икономиката е в период на възстановяване 

като е приет двугодишен план (1947-1948 г.), в който приоритет е отдаден на 

индустрията и това се отразява на структурата на националната икономика – вж. 

таблица 7 (делът на индустрията нараства с 10%, за сметка на намаляване дела на 

селското стопанство с 6% и на услугите – с 4%).  

Таблица 7 

Промени в структурата на производството в българската икономика преди и след 

Втората световна война140  

Секторна 

структура на 

производството 

1939 

година 

1948 

година 
Прираст Индекс 

Относителен 

прираст 

fio fit Δfi Ii Pi 

Селско 

стопанство 
65 59 -6,0 90,77 -9,23 

Индустрия 21 31 10,0 147,62 47,62 

Услуги 14 10 -4,0 71,43 -28,57 

Общо: 100 100 0,0 - - 

ИКСИ * 0,127  
 

Впоследствие след 1948 година целта е българската икономика да се 

индустриализира и затова приоритет в постигането на високи темпове на растеж 

тогава е даден на ускореното развитие на промишлеността, където основно са 

насочени ресурсите. Така са постигнати високи средногодишни темпове на прираст на 

произведения национален доход, като за 12 години (1948-1960 г.) той нараства 2,8 

пъти, а заетите лица като цяло се колебаят през годините, но в края на периода са по-

малко в сравнение с началото, което води до нарастване на производителността на 

труда с около 2,3 пъти.141 

Ускорената индустриализация на икономиката и уедряването на 

селскостопанското производство през този период изискват използването все повече 

                                                
140 Източник: използвани са данни от статистически годишник, 1978, с. 12, както и изчисления на 

автора. 
141 Тези данни са резултат и на ниската изходна база, с която се правят сравненията. 
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услугите на транспорта и съобщенията и това води до чувствително нарастване на 

техния обем.142 

Таблица 8 

Динамика на услугите, оказвани от транспорта и съобщенията за периода 1949 

- 1960 година143 

Темпове на прираст (в %) 1949-1952 1953-1957 1958-1960 

Средногодишни темпове на прираст на националния 

доход, създаден в транспорта и съобщенията 
15 16,35 20,8 

Средногодишни темпове на прираст на заетите лица 12,5 5,95 7,4 

Средногодишни темпове на прираст на 

производителността на труда 
2,55 9,85 12,5 

 

Изменението на структурата на икономиката в посока намаляване дела на 

селското стопанство и преминаване на заетите лица в индустрията и 

производствените услуги е допълнителен фактор за разширяването на тези сектори. 

Динамиката на три от изследваните показатели – национален доход (НД), заети 

лица (ЗЛ) и основни производствени фондове (ОПФ) за отделните сектори в периода 

1952-1960 година е представена на следващите графики – вж. фиг. 2-4.144 

Фиг. 2. Секторна структура на националния доход за периода 1952-1960г. 

 

Националният доход създаван от селското стопанство през разглежданите 

години намалява с по 6% (общо 12% за 8те години), в индустрията нараства като цяло 

с 18%, а в услугите се забелязва намаление с 6%. Тогава най-голям дял има сектор 

индустрия с дял над 50% в националния доход, на второ място е селското стопанство, 

а услугите заемат дял от около 15%. 

                                                
142 Според тогавашната класификация търговията, транспорта и съобщенията се числят към 

производствената сфера, т.нар. производствени услуги. 
143 Баланс на народното стопанство, 1961, с. 7 и 17; Разширено социалистическо възпроизводство, 1971, 

с. 23. 
144 Данните са от Баланс на народното стопанство, 1969, с. 7; Разширено социалистическо 

възпроизводство, 1971, с. 23. 
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Фиг. 3. Секторна структура на заетите лица за периода 1952-1960 година 
 

Най-много през този период са заетите в селското стопанство. Техният дял в 

началото на периода е близо 80%, а в края на периода намалява до малко над 60%. 

Следва индустрията, където относителния дял на заетите лица нараства, за да 

достигне до 30% през 1960 година в резултат на протичащата вече индустриализация, 

а най-малък е относителния дял на заетите в сектора на услугите, който варира в 

рамките на 5-9%. Сравнително високият дял на заетите в селското стопанство е 

следствие от създадената структура на производството, специализацията в редица 

трудоемки производства, значителното изоставане на отрасъла по равнище на 

производителност на труда и качество на работната сила, равнището на използваната 

селскостопанска техника, както и прилагането на неефективни форми на организация 

и управление.  

 Фиг. 4. Секторна структура на основните производствени фондове за периода 1952-

1960 година 
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Що се отнася до секторната структура на основните производствени фондове 

там отново най-значителен е делът на индустрията, който расте през разглеждания 

период от 45 на 53%, следван от услугите, чиито дял обаче намалява с 5% за 

разглежданите години и накрая селското стопанство, където този показател в крайна 

сметка расте и достига 22%. 

Произведеният национален доход по сектори е обобщаващия показател за 

тяхното развитие, а заетите лица и основните производствени фондове са фактори за 

създаването му. През разглеждания период се забелязва непрекъснато нарастване на 

относителния дял на индустрията както в националния доход, така и в заетите лица и 

в основните производствени фондове. В края на този период тя вече произвежда 57% 

от националния доход, разполага с 53% от основните производствени фондове и с 

30% от заетите лица. В сравнение с началото на периода особено силно се увеличава 

дела на заетите лица – почти два пъти. През този период развитието на услугите е 

зависимо от останалите сектори. Колкото по-високо е тяхното развитие, толкова се 

засилва и влиянието на услугите. Това влияние се проявява най-вече чрез 

образованието на работната сила, а също и чрез достиженията на науката, както и 

тяхното използване в сферата на производството. 

За периода 1961-1980 година средногодишният темп на прираст на 

произведения национален доход е 7,35%. Решаващо влияние за това има 

повишаването на производителността на труда най-вече в индустрията.  

Характерно за тези години е рязкото намаляване на сектор селско стопанство в 

общия размер на трите изследвани показателя – заети лица, основни производствени 

фондове и произведен национален доход. Най-значително е намалението на заетите 

лица (близо 2 пъти) – вж. таблица 9. Въпреки това намаление, в края на периода делът 

на заетите в селското стопанство си остава все още твърде висок – 29,2% и по всички 

показатели селското стопанство превишава тези на производствените услуги. 

За периода 1960-1989 г. делът на индустрията още се повишава и тя заема все 

по-важно и решаващо значение в развитието на икономиката. Делът ѝ и по трите 

наблюдавани показателя нараства, а това най-вярно отразява процеса на 

индустриализация в икономиката през тези години. Селското стопанство отстъпва по 

разглежданите показатели на производствените услуги и те заемат второто място, 

като тяхното развитие все повече се активизира. 

От средата на 70те години икономиката започва все по-осезателно да изпитва 

количествената ограниченост на ресурсите и невъзможността за тяхното увеличаване. 

Изчерпват се съществуващите възможности за екстензивно развитие. До средата на 

80те години високата динамика на икономическото развитие е в резултат главно на 

непрекъснатото количествено нарастване на ресурсите (трудови, финансови, 

материални). След такова екстензивно развитие става крайно необходимо 

преориентирането към по-ефективна икономика. Оттук през този период важно 

значение за динамиката и структурата на развитието придобива ефективното 

използване на наличните ресурси, внедряването на принципно нови технологии и 

постижения, значително разширяване на взаимозаменяемостта на ресурсите и 

осигуряването на необходимото (качествено) съответствие на ресурсите на равнището 

и изискванията на отделните сектори. 

През този период сравнително бавното нарастване на производителността на 

труда, неефективното използване на инвестиционните и другите ресурси в 

материалното производство, както и поставените задачи за структурно преустройство 

и технологично обновяване на производството не позволяват по-значително да 

нарастват ресурсите за развитието на услугите. 
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Затова се налага ново съотношение на инвестициите в основни производствени 

фондове за материалното производство и за непроизводствената сфера. През 

следващите години нарастването на инвестициите в непроизводствената сфера 

изпреварва темповете на увеличаване на тези в материалното производство и общо за 

икономиката. Това съдейства за провеждане на активна социална политика и за 

преодоляване на изоставането в развитието на т.нар. непроизводствената сфера.  

Дълготрайна и закономерна тенденция в изменението на структурата на 

заетостта е увеличението на частта на работещите в сферата на услугите. В отраслите 

на материалното производство през втората половина на 80те години работят около 

82% от всички заети в националното стопанство, а в сферата на услугите 18%, срещу 

съответно 91% и 9% през 1960 година. Увеличението на относителния дял на заетите 

в сферата на услугите е обусловено от техническия прогрес и социалното развитие на 

обществото.  

Следователно, за периода  1948-1989 г. е постигнато чувствително 

преразпределение между двете сфери на икономиката – материалното производство и 

непроизводствената сфера и съществено изменение на структурата вътре в сферите. 

Това преразпределение в посока на рязко намаляване на заетите в селското стопанство 

и нарастване на заетите в другите отрасли е също важен показател, изразяващ както 

процеса на индустриализацията, така и повишеното равнище на общото икономическо 

развитие. През тези години в България се използва НОК в резултат на което делът на 

сферата на услугите спрямо останалите страни, които прилагат СНС е занижен. При 

заетите лица това подценяване се изразява в 15%, при ОПФ с близо 17%, а при 

обществения продукт то е в рамките на 8,5-10% (вж. Приложение 5). 
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Таблица 9 

Секторна и отраслова структура на икономиката за периода 1960 - 1989 година145 

(%) 

 Национален доход Заети лица Основни производствени фондове 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 

Селско 

стопанство 
27,3 28,5 17,2 19,0 19,3 13,3 11,5 61,2 50,7 41,1 33,3 29,2 25,3 23,0 24,9 24,1 20,5 18,4 16,1 12,5 11,8 

Индустрия 57,1 58,5 67,0 64,7 63,4 72,2 70,9 30,1 37,7 45,0 49,8 53,0 56,4 57,6 39,6 48,6 55,3 57,5 57,3 61,4 63,8 

- Промишленост 47,4 48,7 55,3 53,5 51,3 59,9 58,9 24,2 29,5 35,0 39,7 42,4 45,4 46,7 38,0 46,3 52,3 53,5 52,9 56,7 59,1 

- Строителство 7,4 7,7 9,2 8,9 9,1 9,9 9,8 5,7 7,8 9,7 9,5 9,8 10,2 10,2 1,6 2,2 2,9 3,7 2,9 4,3 4,2 

- Други отрасли 

на материалното 

производство 

2,3 2,1 2,5 2,3 3,0 2,4 2,2 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 0,8 0,7 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 

Производствени 

услуги 
15,6 13,0 15,8 16,3 17,3 14,5 17,6 8,9 11,6 13,9 16,9 17,8 18,3 19,4 35,5 27,3 24,2 24,1 26,6 26,1 24,4 

- Транспорт 4,1 4,3 6,3 7,3 6,6 6,5 7,5 3,8 4,9 6,0 6,6 7,1 6,9 7,0 31,0 23,1 19,6 18,8 20,6 20,0 18,1 

- Съобщения 0,1 0,3 0,8 1,0 0,9 1,1 1,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 1,8 2,1 2,2 

- Търговия, 

материално – 

техническо 

снабдяване и 

изкупуване 

11,4 8,4 8,7 8,0 9,8 6,9 8,7 4,4 5,9 7,0 9,3 9,6 10,2 11,2 3,2 3,1 3,4 3,9 4,2 4,0 4,1 

                                                
145 Статистически годишник на НРБ, 1981, с. 12-21 и 1990, с. 15-16; Разширено социалистическо възпроизводство, 1987, с. 21-23 и 1990, с. 27-29 
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За периода 1948-1989 г. броят на заетите лица в материалното производство 

намалява с 10% при спад на заетите лица в селското стопанство повече от 4 пъти и 

съответно нарастване на заетите лица в промишлеността повече от 5 пъти, а също и в 

строителството и отраслите, оказващи производствени услуги отново близо с 5 пъти. 

Причините за нарастването на заетостта в обслужващата сфера през периода 

след 1965 година се обясняват с това, че през този период се осъществява повсеместна 

механизация на производствените процеси, вследствие на което се увеличават и 

възможностите за пренасочване на част от работната сила към сферата на услугите. 

Оттук като цяло темповете на прираст на изследваните показатели през 

разглеждания период са следните:  

Таблица 10 

Темпове на прираст на националния доход и на факторите на производство в % 

спрямо 1960 година146 

Години Национален доход ОПФ Заети лица в материалното производство 

1961 3,0 10,3 -2,37 

1965 7,0 7,92 0,73 

1970 7,1 10,14 0,62 

1975 8,8 15,24 -0,52 

1980 5,7 7,7 0,13 

1985 1,8 6,16 -0,31 
 

През посочените години обаче по тези показатели развитието на сектора на 

услугите остава разнопосочно. Налице е трайно намаляване на дела му в основните 

производствени фондове и нарастване в заетите лица. Между въведените основни 

фондове и привлечената работна сила в непроизводствените отрасли съществува 

двустранна зависимост. От една страна новите вложения изискват допълнително 

количество труд, т.е. увеличаване на заетите лица в непроизводствената сфера, а от 

друга страна, откриването на нови работни места предполага допълнителни 

инвестиции в основни фондове. 

В началото и края на разглеждания период нараства делът на основните 

фондове в “Науката и научното обслужване”, “Здравеопазване, социално осигуряване 

и физкултура”. Също така най-бързо и най-чувствително нараства делът на заетите 

отново в науката и научното обслужване. Нараства и делът на заетите в отрасъл 

“Здравеопазване, социално осигуряване и физкултура”, а така също в образованието, 

културата и изкуството и финанси, кредит и застраховки, но там това нарастване не е 

толкова значително – вж. таблица 11. 

                                                
146 Изчислено по данни от статистическите годишници за съответните години. 
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Таблица 11 

Отраслова структура на основните фондове и заетите лица в непроизводствената сфера за периода 1965 - 1989 година147 в % 

                         Показатели  

      Години  

Заети лица Основни фондове  

1965 1970 1975 1980 1985 1989 1965 1970 1975 1980 1985 1989 

Жилищно комунално стопанство и битово 

обслужване 
16,0 15,8 13,5 12,4 12,2 11,6 46,3 44,6 48,3 47,8 47,7 46,9 

Наука и научно обслужване 5,1 8,2 8,9 8,9 10,2 11,7 4,4 5,2 7,1 5,5 5,4 5,6 

Образование  
41,5 

32,6 32,3 33,1 33,7 33,2 
22,4 22,7 20,8 

19,8 17,6 16,8 

Култура и изкуство 5,4 6,4 6,1 6,0 5,5 2,8 4,4 4,8 

Здравеопазване, социално осигуряване и 

физкултура 
21,3 20,8 22,9 25,1 25,5 25,8 9,5 10,1 12,8 12,4 12,2 12,8 

Финанси, кредити и застраховки  2,6 3,0 3,2 2,8 2,8 3,1 - - - - - - 

Управление  10,9 11,5 9,8 8,8 7,5 7,3 17,4 17,4 11,0 11,7 12,7 13,1 

Други отрасли на непроизводствената сфера  2,6 2,7 3,0 2,8 2,1 1,8 - - - - - - 

ОБЩО: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Българската икономика след 1987 година се свива, тъй като намаляват субсидиите към нея, нараства външния дълг, разпада се 

системата на СИВ и се загубва съветския пазар, с който тя е тясно свързана.  

                                                
147 Статистически годишник на НРБ, 1981, с. 126 и 1990, с. 120; Разширено социалистическо възпроизводство, 1987, с. 21-29 и 1990, с. 27-29. 
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През следващият период, след 1989 година (вж. таблица 12), се забелязват 

много малки колебания в относителните дялове на повечето отрасли относно заетите 

лица и брутната добавена стойност. Интересното през този период е драстичното 

намаляване на относителния дял на науката и научното обслужване в заетите лица (от 

6,4 на 1,8% или това е повече от три пъти и половина) и създадената брутна добавена 

стойност, където спадът е от 2,3 на 0,9 % (вж. таблица 12 и 13). Това е така, тъй като 

науката вече не е сред приоритетите на икономическата политика.  

Таблица 12 

Структура на заетите лица в сектор “Услуги” по отрасли, в (%)148 

ОТРАСЛИ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Транспорт 16,2 16,4 16,4 15,1 15,3 14,3 15,2 14,8 

Съобщения 2,9 3,0 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 

Търговия, материално-

техническо снабдяване и 

изкупуване 

26,0 25,2 25,2 25,7 25,7 27,9 26,3 26,1 

Жилищно-комунално 

стопанство и битово 

обслужване 

6,4 6,2 5,9 5,3 5,1 5,7 6,0 6,5 

Наука и научно обслужване 6,4 6,2 5,0 4,1 2,8 2,3 2,0 1,8 

Образование 18,2 18,5 19,7 20,5 20,4 19,3 18,7 18,8 

Култура и изкуство 3,0 3,2 2,8 2,7 3,2 3,1 4,1 4,1 

Здравеопазване, социално 

осигуряване, физкултура и 

спорт 

14,1 15,0 15,2 15,9 15,5 14,8 14,5 14,7 

Финанси, кредит и 

застраховка 
1,7 1,7 2,0 2,7 2,9 3,3 3,8 3,8 

Управление 4,0 3,7 3,7 4,0 5,2 5,7 5,6 5,7 

Други отрасли 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

 

През този период нараства ролята и значението на такива комерсиални 

дейности като финанси, кредит и застраховки и управление. За увеличаване на 

брутната добавена стойност (БДС) от голямо значение са и отрасли като търговия и 

бизнес услуги, в които се генерират печалби. Така с прехода към пазарна икономика 

значението на сферата на услугите нараства и тя неизбежно се разширява.  

Освен всичко друго това са и първите години на прехода от плана към пазара, 

които се характеризират с икономически спад, засегнал неравномерно различните 

сектори, отсъствие на пазарни реформи, стихийно протичащи трансформационни 

процеси и либерализация на икономиката и насочването на предприемаческата 

активност към дейности с бърза възвръщаемост.  

Основа за развитието на сферата на услугите у нас е преразпределението на 

трудовите ресурси по сфери и отрасли на икономиката и по този начин засилване 

влиянието на структурния фактор (отрасловата заетост) върху темповете на растеж. 

 

 

 

                                                
148 Статистически справочник, 2001, с. 77-81. 
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Таблица 13 

Структура на БДС в сектор “Услуги” по отрасли, в %149 

ОТРАСЛИ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Транспорт 11,9 11,5 12,3 13,4 12,0 11,7 10,6 12,3 

Съобщения 2,7 3,0 2,6 3,1 4,1 4,1 3,4 4,6 

Търговия, материално-

техническо снабдяване и 

изкупуване 

20,1 23,0 19,7 23,8 22,9 24,6 28,8 26,8 

Бизнес услуги 1,7 1,4 1,8 1,8 5,0 5,1 5,1 4,7 

Жилищно-комунално 

стопанство и битово 

обслужване 

18,9 22,5 3,7 4,5 6,3 7,1 6,9 7,0 

Наука и научно обслужване 2,1 1,9 2,3 2,3 1,8 1,3 1,0 0,9 

Образование 6,4 8,7 6,8 10,4 10,4 8,0 7,1 5,9 

Култура и изкуство 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,5 1,4 1,1 

Здравеопазване, социално 

осигуряване, физкултура и 

спорт 

5,7 7,5 6,0 8,9 9,2 7,3 6,4 5,6 

Финанси, кредит и застраховки 22,4 9,1 36,3 18,6 14,5 18,7 18,2 22,3 

Управление 6,6 9,9 6,9 11,5 11,9 10,3 10,6 8,4 

Други отрасли 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 
 

Докато през предходният разгледан период секторът на индустрията е главният 

двигател за развитието на икономиката, то след 1989 година там започва да се 

забелязва спад поради навлизането на българската икономика в преход, при което се 

унищожават цели промишлени сектори и се провежда масова приватизация. Това 

неминуемо води до спад в промишлеността и естествено до нарастване на 

относителния дял на услугите. Секторът на услугите заема все по-голям дял в 

развитието на икономиката, това показват тенденциите в развитието на заетите лица, 

БДС и инвестициите за ДМА в него. Причините и факторите за тези тенденции в 

динамиката на икономиката са много, но от решаващо значение е ниската 

конкурентоспособност на продукцията на българската индустрия на пазара на другите 

страни и излизането на България от пазара на страните на бившия СИВ, което се 

отразява върху производството в сектора на индустрията. Увеличава се относителният 

дял на износа на услуги, което е още една причина за неговото по-нататъшно развитие 

и заемането на превес в структурата на икономиката. 
 

                                                
149 Основни макроикономически показатели, 1992, с. 48-49 и 1997, с. 41-43, 48-53, както и изчисления 

на автора. 
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Фиг. 5. Относителен дял на износа на стоки и услуги 

 

Преди 1989 година, българската икономика разполага с големи производствени 

мощности за производство на предмети за потребление и производствено оборудване, 

които имат сериозно присъствие на външните пазари. Много от българските 

производства в машиностроителната, металообработващата, електронната, 

химическата и хранително-вкусовата промишленост, имат силни позиции на пазарите 

на СИВ, а някои от тях и на западните. По това време структурата на производството 

и износа като цяло е в полза на отраслите с висока добавена стойност. Страната има 

добри пазарни позиции в електронната, хранително-вкусовата, металообработващата 

промишленост, а също и в химическата и каучуковата промишленост. Сумарният 

износ на тези производства за периода 1986-1989 година достига относителен дял от 

почти 84% от общия износ на България.150    

Отказът от коопериране с водещи западни фирми по това време се оказва 

решаващ за оцеляването на тези браншове и след 1989 година те се оказват 

неподготвени за условията на свободния пазар. Бързата преориентация на страните от 

СИВ към западни търговски партньори доведе до рязък спад на износа още през 

следващата година, а с изтичането на пет-годишните договори и разпадането на СИВ 

през 1991 година, експортът на промишлеността се свива до 54,5% спрямо 

постигнатите обеми от 1986 година. 

Освен, че не прави необходимото за завземане на позиции на новите пазари в 

страните от ОНД (в които до 1988 година реализира почти 2/3 от експорта си), след 

като подписва Европейското Споразумение за асоцииране през 1993 година България 

бързо губи още от своите традиционни пазари и през 2002 година износът за ОНД 

достига едва 23,3% от постигнатия обем през 1992 г., а през 2005 г. – 3,7% от общия 

износ. Българските позиции там са заети от западни фирми – европейски, 

американски и други, на чиито пазари се опитваме да запълним малки ниши. 

Известно позитивно влияние върху производствената и експортната структура 

оказват процесите на делокализация, в които България участва като страна-приемник 

на производството на продукти на трудовоинтензивните отрасли. Ефектът от 

делокализацията върху реализирането на добавена стойност обаче е относително 

                                                
150 Тасев, Ал., Водещи фактори на външнотърговския стокообмен на РБългария в периода 1988-2003 

година, сп. Икономически изследвания, 2/2007, с. 161-177.  

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Износ на стоки 98.2 97.8 97.6 96.7 90.1 91.3 91.5 88.1

Износ на услуги 1.8 2.2 2.4 3.3 9.9 8.7 8.5 11.9
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малък, тъй като основната част от нейното натрупване се извършва след изнасянето на 

готовата продукция извън страната.151 

От началото на 90те години на миналия век структурните промени в 

икономиката на България, както и на другите страни в преход от Централна и Източна 

Европа, се характеризират със спад на сектор индустрия и значително увеличаване 

дела на сектор услуги както по отношение на БДС, така и на заетите в него лица. С 

това всъщност се коригира донякъде допуснатата в миналото диспропорция в 

страната, когато секторът на услугите остава на заден план, вместо да се развива 

постепенно (еволюционно), както е в голяма част от останалите страни, в България 

това става за много по-кратък период и с много по-бърз темп. Освен всичко останало 

този период се характеризира с икономически спад, който засяга неравномерно 

различните сектори, има отсъствие на пазарни реформи, стихийно протичащи 

трансформационни процеси, либерализация на икономиката – предприемаческата 

активност се насочва към дейности с бърза възвръщаемост и т.н.  

За разширяването на услугите допринася и развитието на информационно-

комуникационните технологии. Очертаващата се тенденция е на силно развитие на 

ИКТ и глобализация, при която пазарите на все повече страни се ориентират към 

третичния сектор. Националните икономики се насочват към производства с висока 

добавена стойност и съкращават традиционните производства. Така сферата на 

услугите започва във все по-голяма степен да определя динамиката на основните 

макроикономически показатели. 

В резултат на тези процеси се формира нова структура и на българската 

икономика, в която тенденциите след 1989 година са следните – вж. таблица 14. Тя 

показва тенденциите в структурата на заетите лица, БДС и придобитите ДМА през 

този период.  

Таблица 14 

Секторна структура на икономиката за периода 1989 - 1996 година152 

                 Показатели 

Сектори  
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Селско 

стопанство 

БДС 10,9 17,7 14,5 12,0 10,6 12,3 13,3 13,1 

ЗЛ 18,6 18,5 19,6 21,2 21,1 23,2 23,9 23,9 

ДМА 10 11,1 14,4 6,1 6,1 2,1 3,4 3,1 

Индустрия 

БДС 59,4 51,3 37,4 40,1 35 32,1 32,7 32,4 

ЗЛ 46,6 45,5 42,4 39,7 37,8 36 34,9 34,5 

ДМА 51,5 52,0 46,2 45,9 46 53,5 42,4 44,8 

Услуги 

БДС 29,7 31,0 48,1 47,9 54,4 55,6 54 54,5 

ЗЛ 34,8 36,0 38,0 39,1 41,1 40,8 41,2 41,6 

ДМА 38,5 36,9 39,4 48,0 47,9 44,4 54,2 52,1 

ИКСИ 

БДС * 0,116 0,314 0,287 0,370 0,401 0,388 0,393 

ЗЛ * 0,019 0,063 0,100 0,130 0,153 0,169 0,175 

ДМА * 0,022 0,077 0,126 0,124 0,106 0,204 0,176 

                                                
151 Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република 

България, С., БСК, декември 2011, с. 68. 
152 Източник: Основни макроикономически показатели 1997, с. 23-26; Статистически справочник, 

1992, с. 59 и 102, с. 15-16; Статистически годишник 1994, с. 90-93 и 1996, с. 120, както и изчислениня 

на автора. 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2020,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2020,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

73 

 

Делът на заетите в сектор услуги и селското стопанство нараства, докато делът 

на заетите в индустрията намалява. Причината за това е намаляването на заетите в 

индустрията като цяло в абсолютни цифри, което води до нарастване относителния 

дял на заетите в другите два сектора, тъй като голяма част от освободената работна 

сила се насочва именно към тях. 

От интегралните коефициенти на структурни изменения в таблица 14 се 

потвърждава тезата, че структурните изменения в българската икономика нямат 

еволюционен характер, тъй като за много кратък период от време коефициентите 

на структурни изменения растат почти три пъти – от 0,116 през 1990 година на 

0,393 през 1996 година и структурните изменения стават вече значителни. Същото 

се отнася и за структурните коефициенти на другите два показателя заети лица и 

инвестиции в ДМА, където растежът е дори по-голям. 

През 1989 година третичният сектор в България участва едва с 29,7% в 

създадената обща добавена стойност на икономиката и само четири години по-късно, 

приносът му трайно надвишава 50%, като се колебае в тесни граници от 2-4% през 

следващите години. Впечатление прави почти скокообразният ход на промяната през 

тези години, тъй като в предходния период 1980-1989 година изменението на дела на 

третичния сектор е само 2%. Допълнителна информация за промените настъпили в 

българската икономика през тези години може да получим от интегралния 

коефициент на структурни изменения ИКСИ. Според него структурата на създаваната 

БДС се отдалечава от тази през базисната 1989 година и от 1993 година нататък тези 

промени са силни и дори значителни, същото се отнася и за измененията в 

структурата на заетите лица и инвестициите в ДМА, като тук по-големи промени са 

настъпили в структурата на инвестициите в сравнение със заетите лица, но като цяло 

структурните промени в тези два показателя са все още умерени. 

Още тук могат да се изведат и първите разлики между деиндустриализацията в 

развитите икономики и структурните изменения в българското стопанство. В 

България този процес не е плавен и естествен, а е скокообразен, а освен това 

увеличеният принос на третичния сектор е съпроводен с нарастващ дял на първичния 

сектор в добавената стойност, т.е. ръстът на услугите става за сметка на индустрията. 

Следователно, деиндустриализацията в България се проявява и като процес на реално 

свиване на индустриалното производство в абсолютни стойности, докато в развитите 

икономики то не само че не намалява, а продължава да се разширява, макар и с по-

бавни темпове. Една от причините за това е, че за разлика от други 

източноевропейски страни, голяма част от контрола върху производствените 

мощности в България остана държавен до втората половина на 90те години.  

В резултат на настъпилите структурни промени са направени изследвания 

посветени на проблема за преразпределението на ресурсите и в частност на работната 

сила между отделните сектори. Според едно от тях153 направено във връзка с 

междусекторното предвижване на работна сила за шест страни от ЦИЕ за периода 

1989-1994 година, е установено, че през 1989 година съществуват диспропорции в 

структурата на заетостта в някои от държавите. Най-съществена е тя в Румъния като 

според това изследване 31,3% от работещите следва да се преместят в друг сектор, за 

да бъде структурата на заетостта аналогична със съществуващата в западно 

европейските страни. Пак на база на това изследване се твърди, че е необходимо 

преструктуриране на заетостта и в България (24,2%) и Полша (23%). За Унгария, 

                                                
153 Jackman, R., and C. Pauna, Labor Market Policy and the Reallocation of Labor across Sectors, CEPR 

Discussion Paper № 338, March 1997, p. 1-26. 
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Чехия и Словакия се смята, че независимо, че и те се намират в начален етап на своето 

преструктуриране, все пак при тях необходимостта от преструктуриране на заетостта 

е по-малка 17-18%. Оценявайки развитието в областта на преструктурирането в края 

на 1994 година тези автори считат, че диспропорциите са останали такива каквито са 

били в началните години на прехода в тези икономики, а също така, че в някои от 

страните като България и Румъния например ситуацията дори се е влошила. Най-

значително подобрение в отрасловата структура на заетостта според тях е постигнато 

в Чехия и Словакия. При това по-голямата част от структурните проблеми се 

изразяват не в реалното преразпределение на работната сила, а по-скоро в 

неравномерното съкращаване на работни места в различните сектори на икономиката 

и в различните темпове на спад в обема на производството в тези сектори. 

В друго изследване154, използващо аналогична методика и данни за 130 страни 

се стига до извода, че различията в сравнение със западните страни са преодолени 

само по показателя брутна добавена стойност, но в областта на заетостта е 

необходимо все още значително преструктуриране.  

След 1994 г. делът на сектор услуги в придобитите ДМА в България вече е над 

50%. Това нарастване е резултат на по-бързото и по-сигурно възвръщане на 

вложените инвестиции в сравнение с инвестирането в индустрията и селското 

стопанство. Освен това разрастването на тази част от икономиката се нуждае и от 

допълнителна материална база за осъществяване на своята дейност. Така услугите 

започват да доминират, за сметка най-вече на индустрията, която отстъпва водещите 

си дотогава позиции и делът на услугите нараства с около 25%, надвишава 50%, а 

индустрията от близо 60% в началото на периода намалява своя дял наполовина и 

приносът ѝ в създадената БДС е около 30%. 

Забавеното преустройство в аграрния сектор намира израз в ниския му, но 

приблизително еднакъв относителен дял в БДС до 1996 година включително. 

Законовите несъвършенства, свързани с предприетото възстановяване на частната 

собственост върху земята, недостатъчната или износена налична техника, високия 

риск и несигурна възвръщаемост на вложените средства предопределят спада в 

производството му. 

В началото на прехода при заетостта в България доминират индустрията и 

селското стопанство, като делът на услугите е диспропорционално нисък, което 

демонстрира идеологическите приоритети на социалистическото стопанство.155 В 

хода на реформата заетите лица заемат най-голям дял в услугите, като в края на 

периода в сравнение с началото разменят позициите си с индустрията и от 35 вече 

заемат близо 42%, а индустрията от 47 заема вече под 35%. Преломна за това се 

оказва 1992 година, когато дяловете почти се изравняват, след което услугите вече 

заемат най-голям относителен дял в структурата на заетите лица, а намаляват в 

индустрията.  

Във всяка страна сферата на услугите има свой индивидуален път на развитие. 

И макар в едни страни вече да се е сформирала “икономика на услугите”, а в други 

сферата на услугите да не е толкова развита, общата тенденция е на повишаване 

ролята на обслужващия сектор в икономиките. В условията на активно развитие на 

сферата на услугите се обособяват все нови икономически, статистически, 

управленски и технологични проблеми, свързани в частност с търговията на услуги на 

                                                
154 Gros, D., and M. Suhrcke, Ten Years After: What is Special about Transitional Countries, EBRD Working 

Paper № 56, August 2000, 20 p.  
155 Allison, R., Labor Market in Transition in C&EE, 1989-1995, WorldBank, 1996, p. 20. 
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световния пазар, с обслужващите дейности на национално равнище, с 

функционирането на отделните фирми от сферата на услугите и т.н. По този начин 

сферата на услугите става предмет на все по-голямо внимание от страна на 

изследователи, принадлежащи към най-различни научни направления, като 

икономика, маркетинг, управление.156 

Тенденциите в България не се покриват нито с развитите икономики, нито дори 

с напредналите в реформата бивши социалистически страни, тъй като данните при тях 

показват прехвърляне на трудови ресурси от първичния и вторичния сектор към 

третичния. Тази възможност на услугите да поемат загубата на работни места от 

останалите сектори се сочи като една от основните причини за успеха на страни като 

Полша, Чехия и Унгария.157 

Таблица 15 

Промени в структурата на заетостта в някой страни от Източна Европа за 

периода 1992 - 1995 година, в % 

Отрасъл Полша Чехия Унгария 

Селско стопанство -7,9 -5,5 -3,5 

Индустрия  -1,2 -6,0 -2,5 

Търговия  6,7 7,0 1,1 

Финансови услуги и недвижими имоти 2,3 1,2 2,4 

Публична администрация * 3,3 2,5 

 

За разлика от тези страни, в България освободената работна сила от 

индустрията се насочва към селското стопанство, а услугите не създават работни 

места и дори да има преместване на работна сила към тях, тя е в дейности с ниска 

производителност. 

В развитите икономики движението на работната сила следва разликите в 

производителността на труда, а в България производителността на труда е резултат от 

преместването на трудовите ресурси. Основание за това твърдение ни дава фактът, че 

броят на заетите лица в първичния сектор нараства средно с 15 хиляди на година за 

периода 1991-1998 година, въпреки спада в производителността му, която за същия 

период е намаляла с 40% и е едва 60% от тази през 1991 година. Подобна е ситуацията 

и в сектора на услугите, където производителността на труда спада до 54% от тази 

през 1991 година, като при това изменението на заетостта през този период е -0,8%.  

Що се отнася до ДМА там колебанията са по-големи, но отново в края на 

периода услугите изпреварват индустрията и заемат повече от 50% в структурата на 

този показател. 

Изведените промени в структурата на производството, заетите лица и 

инвестициите по принцип могат да се дължат на факта, че е налице рязко нарастване 

на търсенето в кратък период. Данните обаче сочат точно обратното. Средният дял на 

разходите за услуги в бюджета на домакинствата в България спада, като в края на 90те 

години (1998-1999 година) той е около 15%158, при двойно повече за САЩ и някои 

европейски държави, като Швеция например.159 Тук не бива да се пренебрегва и 

                                                
156 Балаева, А., М. Предводителева, Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития, М., МЭ и 

МО, 3/2007, с. 28. 
157 Allison, R., Labor Market in Transition in C&EE, 1989-1995, WorldBank, 1996, p. 21. 
158 Данни от НСИ. 
159 World Development Indicator 1999, WorldBank, p. 212-213. 
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факта, че е налице и формирането на една силна еластичност на разходите за услуги в 

бюджета на домакинствата, спрямо доходите.  

Ниските доходи на домакинствата позволяват разходите за услуги да се 

увеличават, но в по-малка степен от тези за стоки. Все по-голямата разлика между 

най-богатите и най-бедните в страната, както и непрекъснатата комерсиализация на 

образованието и здравеопазването, превръщат потреблението на услугите в 

привилегия предимно на хората с високи доходи. Следователно, логично дейностите 

от сектора на услугите реализират своя продукт най-вече в другите два сектора на 

икономиката – индустрията и селското стопанство. От гледна точка на еволюционната 

теория за развитието на услугите този процес е крачка назад, тъй като най-мощният 

стимулиращ фактор е крайното търсене, а фактът, че първичният и вторичният сектор 

са се превърнали в пристанище за третичния, въпреки срива в тях, говори не само за 

непреодолимите трудности за излизането им от кризисното състояние, но и за ниската 

икономическа ефективност на тяхното управление. 

Следователно, налице са редица доказателства за произтичащите структурни 

промени от “технологично, отраслово, продуктово, управленско и друго естество”160, 

в сектора на услугите, но анализът направен дотук показва, че ситуацията в страната 

не отговаря адекватно на вече оформящите се пазарни условия, тъй като при липса на 

платежоспособно търсене и намаляваща производителност в реалната икономика, 

непрекъснато расте делът на сектора на услугите в заетостта и добавената стойност. 

При тази ситуация еволюционната теория за развитието на сферата на услугите не 

може да служи за обяснение на отбелязаните структурни промени, тъй като причината 

за тях е друга. 

Екстензивното развитие на първичния и вторичния сектор доведе до огромни 

количествени и слаби качествени промени в тяхното производство и така вместо да се 

създадат условия за закономерен преход към постиндустриално общество се стигна 

дотам, че България изостана от естествения път на структурната еволюция. 

Докато в развитите общества структурните изменения произтичат от пазара и 

неговите механизми, то в българската икономика преструктурираща роля на секторно 

ниво играе най-вече държавата. Това особено се отнася за сферата на услугите, където 

държавата има значителен дял в много от дейностите и така тази сфера се явява като 

буфер притъпяващ социалните последици от реформите. Високата заетост в сектора 

обаче се поддържа с ниски работни заплати и влошено качество на услугите.161 

Ниското заплащане на труда във вече доминиращия сектор на услугите и липсата на 

възможности за алтернативна заетост увеличават допълнително бедността и 

неравенството в доходите като създават още по-голям негативен ефект, изразяващ се в 

свиване на съвкупното търсене.  

В заключение може да посочим, че така или иначе услугите вече заемат 

безспорно значимо място и в българската икономика както по отношение на своя 

обем, така и по отношение на своето многообразие. Специфичността на сектора на 

услугите и темповете на неговото развитие налагат да се търсят и да се изведат 

                                                
160 Според проф. М. Кънев пет са водещите структурни тенденции в световната икономическа промяна: 

1) безпрецедентно разпространение на нови информационно - комуникационни технологии; 2) 

глобализация на икономическите процеси; 3) терциаризация на икономическите дейности; 4) 

екологизация на дейностите и продуктите; 5) хуманизиране на икономиката. (Кънев, М., Преходът към 

пазарна икономика – обусловеност, референтни модели и политика, сп. Икономически изследвания, 

2/2000, с. 8). 
161 Белева, И., Отраслово преструктуриране на заетостта, сп. Икономическа мисъл, бр. 10, 1994, с. 19-

37. 
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тенденциите и последващите резултати от това в бъдеще. Промените настъпили в 

макроикономическите пропорции са резултат както от развитието на сферата на 

услугите, така и на междуотрасловите взаимодействия. Поради недостатъчното 

развитие и стабилизация на индустрията в България обаче, дори и при увеличено 

търсене на български стоки и услуги в страната и в чужбина, БВП е с нерационална и 

неефективна структура.  

 

2.2. Отраслово - структурни изменения на инвестициите в сектора на услугите в 

периода 1997 – 2010 година. 

 

Инвестиционната дейност е един от основните фактори за усъвършенстване на 

структурата и за прогресивните технико-икономически изменения в икономиката. 

Отличителна черта на инвестиционния процес в съвременните условия е тясното му 

обвързване с изискванията и развитието на иновациите. Инвестициите в икономиката 

във все по-голяма степен са насочени към нови модерни и високопроизводителни 

технологии. Това до голяма степен предопределя значителното нарастване на обема и 

динамиката на инвестициите в българската икономика през последните години. Тези 

инвестиции са тясно свързани със структурните изменения в нея и насоките на 

инвестиционните потоци в значителна степен се определят от тези изменения. 

Техният обем и динамика оказват въздействие върху икономическия растеж, 

развитието на икономиката и нейната ефективност.  

Основна движеща сила за разпределението на инвестициите между отраслите 

на националното стопанство е стремежът към реализирането на печалба. 

Възвръщаемостта на инвестициите в сектора на услугите привлича финансови 

ресурси, които спомагат за ускоряване развитието на страната и за реализирането на 

икономически растеж през по-голямата част на разглеждания период. 

Относително по-малко атрактивна за инвеститорите се оказва индустрията, 

като нейният дял в общите инвестиции намалява от 43% за периода 2000 - 2003 г. до 

40% през последните години. Причината за това е по-ниската ѝ конкурентоспособност 

в сравнение с чуждестранните индустрии, което в условията на свободна пазарна 

конкуренция и внос на по-евтини и по-качествени стоки, снижава инвестиционната 

активност в този сектор. Основен проблем на българската индустрия е, че тя не може 

да създава качествени продукти с ниска себестойност, което е още една причина 

инвестициите да се насочват все повече към сектора на услугите.  

Нарастването на инвестициите в ДМА е решаващо за създаването и на работни 

места през тези години, за преразпределението на заетите лица между отделните 

сектори и отрасли, за подобряване използването на работното време, както и за 

повишаване на производителността на труда и качеството на крайните блага. Най-

общо измененията в секторната структура на инвестициите могат да се проследят от 

фигура 6 и от данните в таблица 16.  
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Фиг. 6. Динамика на инвестициите в ДМА в основните сектори на икономиката162 
 

Фигурата показва чувствително изменение на инвестициите в ДМА през 

разглеждания период в посока нарастването им в сектора на услугите. Такова се 

забелязва и в останалите сектори, но като цяло то не е толкова голямо. Увеличаването 

на инвестициите е във връзка с разгръщането на пазарната икономика и с 

привличането на все повече инвеститори, което води до осигуряване на дейностите с 

необходимите средства за тяхното осъществяване. 

Като цяло развитието на инвестициите за разглеждания период е следното: 

най-много от инвестициите са насочени към дейностите от сферата на услугите, които 

са с по-бърза възвръщаемост и с по-слаба зависимост от вътрешната институционална 

среда. Тази сфера от икономиката привлича трайно вече повече от половината от 

инвестициите. Много по-малка част от всички инвестиции са свързани с 

преработващата промишленост, строителството и енергетиката. По-конкретно 

изменението на инвестициите в ДМА по отделни дейности от сектора на услугите е 

следното: 

 В дейността “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството” през целия разглеждан период се наблюдава растеж на 

инвестициите. Причините за това са от една страна по-голяма рентабилност и 

възвръщаемост на инвестициите в сравнение с другите сектори, а от друга като 

следствие на това навлизането на много търговски вериги и центрове на територията 

на страната, чието построяване и по-нататъшно функциониране предполага мащабни 

инвестиции. През тези години инвестициите тук са се увеличили с повече от 17,5 пъти 

в реално изражение, а като абсолютен прираст с над 2 млрд. лв. През последните две 

години в резултат на настъпилата рецесия и спад в доходите намаляват и 

инвестициите към тази сфера; 

 При “Хотелите и ресторантите” до 2005 година също има непрекъснат 

растеж на инвестициите в тази дейност, но след 2005 г. инвестициите започват да 

спадат. Този факт говори за загуба на интерес от страна на инвеститорите в тази 

област, тъй като в този сектор се получи пренасищане и потребността от нови хотели 

и ресторанти намаля. Освен това голяма част от функциониращите вече хотели и 

ресторанти са нови, с обновено оборудване, което предполага само частично 

възобновяване, а също така нарасналата конкуренция направи пазара и не толкова 

привлекателен за нови инвестиции в тази област и не на последно място върху този 

бранш голямо отражение има настъпилата криза. Въпреки всичко прирастът и тук не е 

                                                
162 Източник: http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Investments_2.2.1.xls. 
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малък от 1997 до 2008 година инвестициите в ДМА са нараснали близо 10 пъти (тук 

прираста е толкова голям, тъй като през началната година инвестициите са малки по 

размер все още), а в абсолютно изражение с 443 млн. лв.; 

 В дейността “Транспорт, складиране и съобщения” се регистрира също 

голям абсолютен прираст на реалните инвестиции – 1192,3 млн. лв., което 

представлява 2,7 пъти увеличение за целия период. Тук растежът на инвестициите в 

ДМА е оправдан, тъй като това е дейност, която до голяма степен се извършва 

благодарение най-вече на различни машини, съоръжения, оборудване и транспортни 

средства, които се нуждаят от големи вложения, както за тяхното изграждане, така и 

за тяхното поддържане след това. Този дял от сектора на услугите е в тясна връзка и с 

развитието на останалите сектори на икономиката - селско стопанство и индустрия, 

тъй като нарасналия обем на стоки от тях предполага и прираст в неговото развитие. 

За положителното развитие на транспорта важна роля играе приемането на страната в 

ЕС и отмяната в тази връзка на редица митнически формалности, което даде 

допълнителен тласък в неговото развитие; 

 Финансовото посредничество е такава част от сектора на услугите, в 

която инвестициите нарастват със сравнително нисък темп. За тези години те се 

увеличават само 1,9 пъти, а абсолютния им прираст е 195,7 млн. лв. Това се дължи на 

консолидацията, голямата конкуренция и стабилизирането на банковия пазар, при 

което на практика нови банки не са създадени, а пазарът само се преразпределя и 

интереса за нови инвестиции намалява. Периодът, който предизвиква вниманието е 

2007-2008 г., когато всъщност инвестициите нарастват в по-голяма степен най-вече 

поради добрите условия за инвестиране на българския пазар свързани с високите 

темпове на растеж за този период съпроводени с първите признаци на кризата в някой 

страни и насочването на капиталите към българската икономика. Специфичната 

финансова конюнктура се оказва предпочитана за инвеститорите от европейски и 

международен мащаб като сигурно убежище за високи доходи. Тук не може да не се 

отбележи спекулативния характер на този интерес, защото при първите признаци за 

наближаващата криза в българската икономика тази най-мобилна част на чуждите 

инвестиции бързо намери приложение в други страни и това се вижда отчетливо от 

данните за 2009 и 2010 година, когато инвестициите намаляват наполовина спрямо 

2008 година; 

 В “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” всъщност се забелязва 

най-голямо увеличение на инвестициите. Там те нарастват близо 54 пъти или в реално 

изражение с 2344,6 млн. лв. Причините за това са най-вече бума в строителството през 

този период (до 2009 година), а също и лесния достъп до кредити, които позволяват на 

голяма част от икономическите субекти да се сдобият със собствени жилища. Този 

прираст на инвестициите в операции с недвижими имоти може да се обясни и с 

проявения интерес от чужди инвеститори, облекчените условия за кредитиране на 

строителството и благоприятните ценови равнища през този период, което доведе до 

бурното развитие на строителството, а оттам и на тази дейност свързана с неговото 

функциониране. През 2007 година относителният дял на операциите с недвижими 

имоти и бизнес услуги изпреварва този на преработващата промишленост смятана до 

преди това за гръбнака на икономиката. Не бива обаче да забравяме, че 

преобладаващата част от дейността “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” 

(70-80%) се пада на условната рента на жилищата, заемани от собствениците им (вж. 

таблица 34 на стр. 125), която не е свързана с фактическо производство и затова там 

инвестициите не водят пряко до растеж в икономиката. През 2008 година тази дейност 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2020,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2020,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

80 

 

продължава да привлича инвестиции, въпреки, че именно тя, заедно със 

строителството най-много пострадаха от кризата. Засега това може да се отчете на 

инерцията от предишните години и на по-бавната адаптация към променящите се 

условия. За разлика от вътрешните, чуждестранните инвеститори реагират много по-

адекватно на създалата се ситуация и намаляват инвестициите в тези отрасли, а 

увеличават в инфраструктурни дейности и други обслужващи дейности; 

 В “Държавното управление и задължителното обществено 

осигуряване” прирастта на инвестициите е свързан от една страна най-вече с 

разширяването на администрацията през някои от разглежданите години и нуждата от 

изграждането и подсигуряването на необходимите условия за тяхната работа, а от 

друга с разработването на множество проекти във връзка с електронно обслужване на 

населението и на изграждането на мрежа за връзка между институциите. Всъщност 

реалният прираст на инвестициите в тази дейност за разглеждания период е близо 5,4 

пъти, а абсолютно това се равнява на 340,6 млн.лв.; 

 Най-ниски са прирастите по този показател в дейности като 

“Здравеопазване” – 137,7 млн. лв. и “Образование” – 131,3 млн.лв. Тук този малък 

прираст е обясним, тъй като все още в голяма степен тези дейности разчитат на 

средства от страна на държавата, която разполага с ограничени възможности за 

тяхното финансиране, те се характеризират с ниска рентабилност и възвръщаемост на 

инвестициите и това ги прави непредпочитани за частните инвеститори. Затова 

увеличението при тях е с 5,9 пъти в здравеопазването и 4,4 в образованието и те се 

нареждат на последните места по прираст на инвестициите в сектор “Услуги”. През 

последните години за образование и здравеопазване се отделят недостатъчни 

инвестиции, за сметка както се вижда от данните за държавно управление. Интересно 

при тези дейности е увеличаването на инвестициите именно през кризисния период. 

Това може да се обясни с връщане от страна на държавата на тези дейности като 

приоритетни, а също и със стремежът да се разрешат голяма част от натрупаните 

проблеми в тях; 

 В последният подсектор “Други дейности, обслужващи обществото и 

личността”, инвестициите като цяло растат през целия разглеждан период, с 

изключение на последната година. Абсолютно това нарастване е в размер на 511,3 

млн. лв. или 14 пъти спрямо 1997 година. Обяснението за тази възходяща тенденция 

на инвестициите в ДМА за тази дейност се намира в съдържащите се в нея 

поддейности163, които се характеризират с развитие през разглеждания период, а също 

така тук се отчитат и всички нови видове услуги, а те са свързани с инвестиции за 

тяхното реализиране. От списъка се вижда, че тук са включени такива дейности, които 

в съвременните условия се характеризират като “модерни” и необходими за добрия 

външен вид, а също и дейностите по ремонта и поддръжката на компютърната 

техника, която вече се използва повсеместно и е неделима част от съвременното 

домакинство, а също така и дейностите на редица организации, които правят 

инвестиции в ДМА, като набавят средства от различни фирми и фондове. 

 

                                                
163 Дейности на организации с нестопанска цел, дейности на синдикални организации, на политически 

организации, ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи, други персонални услуги 

(пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, организиране на погребения и свързани 

с тях услуги, поддържане на добро физическо състояние (фитнес центрове и др. подобни), други 

персонални услуги, некласифицирани другаде (за повече подробности Класификация на 

икономическите дейности (КИД – 2008), с. 331-338). 
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Таблица 16 

Относителен темп на растеж на инвестициите в ДМА за 2008 спрямо 1997 година 

по икономически сектори и дейности164 в (%) 

№ по 

ред 
Групировки по икономически сектори и дейности 

Относителен 

темп на растеж 

2008/1997  

Ранг 

(място)
165 

1 Селско и горско стопаство 4,13 12 

2 Индустрия 5,87 7 

3 Добивна промишленост 1,92 15 

4 Преработваща промишленост 4,92 10 

5 Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода 9,66 4 

6 Строителство 6,28 6 

7 Услуги 5,83 8 

8 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството 
17,2 2 

9 Хотели и ресторанти 8,84 5 

10 Транспорт, складиране и съобщения 1,74 16 

11 Финансово посредничество 0,92 17 

12 Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 52,45 1 

13 Държавно управление и задължително обществено 

осигуряване 
4,43 13 

14 Образование 3,38 14 

15 Здравеопазване и социални дейности 4,88 11 

16 Други дейности, обслужващи обществото и личността 13,08 3 

17 Общо за икономиката: 5,80 9 
 

Резултатите от таблица 16 показват, че има три дейности в сектора на услугите 

до 2009 г., където преимуществено се насочват инвестициите, и те са операции с 

недвижими имоти, търговия, ремонт на автомобили и други дейности, обслужващи 

обществото и личността, които за разглеждания период осигуряват над 80% от 

прираста на инвестициите в сектора. През следващия период след 2009 г. под влияние 

на кризата, нарастване на инвестициите има в дейности като селско и горско 

стопанство, образование и здравеопазване, но техния принос не е толкова значителен.    

Следователно, по абсолютен размер инвестициите в ДМА в сектор услуги 

непрекъснато нарастват, но това се отнася и за останалите сектори и за икономиката 

като цяло. Затова по-детайлизирана информация за инвестициите в ДМА по 

икономически дейности ни дава техният относителен дял, представен в таблица 17. От 

нея се вижда относителния дял на всяка икономическа дейност в общия размер на 

инвестициите в ДМА направени през разглеждания период. Динамиката на 

инвестиционната активност предопределя и тяхната структура. 

                                                
164 Източник: изчисления на автора. 
165 Според този ранг секторите са подредени по низходящ ред в зависимост от относителното 

нарастване на инвестициите в ДМА през наблюдавания период. 
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Таблица 17 

Структура на инвестициите в дълготрайни материални активи в България по сектори на икономиката166 (% ) 
 

Икономически дейности  1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007  2008 2009 2010 

Селско, ловно и горско стопанство  2,81 3,16 2,35 2,05 2,19 2,84 3,15 3,78 3,32 2,63 2,34 2,12 3,95 5,57 

Добивна промишленост 3,09 3,23 2,53 2,14 1,54 1,59 1,41 1,58 2,23 1,98 1,72 1,33 

30,94 30,08 
Преработваща промишленост 19,84 27,12 21,10 23,86 23,14 26,61 23,57 20,97 20,40 20,56 17,38 17,28 

Производство и разпределение 
на  електроенергия, газ и вода  

6,98 7,67 9,22 10,60 7,88 6,97 12,05 10,59 9,15 9,63 8,37 10,94 

Строителство 11,31 7,13 6,85 6,34 6,26 5,68 5,77 7,66 8,35 9,90 13,23 12,10 10,22 7,57 

Общо индустрия 41,22 45,16 39,71 42,94 38,83 40,85 42,79 40,80 40,12 42,07 40,70 41,65 41,16 37,65 

Търговия, ремонт на автомобили, 

лични вещи и стоки за домакинството 
6,22 11,92 12,19 14,39 13,15 15,94 15,56 14,93 14,24 14,59 13,75 15,97 

23,53 26,62 
Хотели и ресторанти 2,12 2,23 4,36 4,30 5,03 6,08 5,98 7,07 6,01 4,35 3,26 3,07 

Транспорт, складиране и съобщения 28,98 21,69 25,52 22,77 25,99 19,10 17,26 17,68 16,50 12,79 11,44 11,68 

Финансово посредничество 9,01 3,51 2,36 2,29 2,38 1,80 1,63 1,75 2,05 1,83 2,41 2,54 2,18 1,96 

Операции с недвижими имоти и 

бизнес услуги  
1,89 2,26 3,36 4,13 5,49 6,24 6,15 7,20 10,74 14,56 19,20 14,86 16,26 9,63 

Държавно управление, задължително 

обществено осигуряване  
3,25 5,75 6,18 3,84 2,48 1,78 2,09 2,35 2,10 2,45 1,87 2,60 

5,31 12,66 
Образование 1,64 1,51 0,93 0,59 0,66 0,87 0,75 0,69 0,95 0,85 0,93 1,06 

Здравеопазване и социални  дейности 1,19 1,06 0,94 1,01 1,62 1,44 1,60 1,37 1,56 0,95 0,81 1,03 

Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 

1,65 1,74 2,11 1,69 2,16 3,06 3,03 2,36 2,42 2,93 3,28 3,42 7,61 5,91 

Общо за услуги 55,96 51,68 57,94 55,02 58,98 56,32 54,06 55,41 56,56 55,30 56,96 56,23 54,89 56,78 

 

 

                                                
166 Изчислено от автора на база на данни от: данните от 1997 до 1999 година са от Статистически годишник 2001, с. 185-186, а след 1999 година от 

www.nsi.bg; http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Investments_2.2.1.xls. 
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Анализът на структурата на инвестициите в ДМА в сектора на услугите показва, че 

те през целия разглеждан период заемат повече от половината от всички инвестиции в 

ДМА в икономиката и техният дял се колебае през годините в границите – от 51,7% до 

59%, но винаги е над 50%. В структурата на сектора обаче настъпва промяна в 

относителният дял на дейностите. През последните години намаляват дяловете на такива 

водещи дейности като търговия, транспорт и съобщения, а расте относителния дял на 

дейност “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” (от 1,9% в началото на 

разглеждания период достига 19,2% през последните години), т.е. повече от 10 пъти расте 

нейния относителен дял. Началото на кризата се отрази на този показател и инвестициите 

в тази дейност от икономиката намаляват, което проличава и от по-ниския прираст 

регистриран през 2008 в сравнение с 2007 година и съответно и относителния дял на тази 

дейност намалява и достига 9,63% през 2010 година.  

За останалите дейности увеличение спрямо началната 1997 година се забелязва още 

в търговията – нейния дял се увеличава с 2,6 пъти или с повече от 9,75%, а също и в други 

дейности, обслужващи обществото и личността – от 1,65% на 3,42% или повече от 2 пъти. 

Във всички останали дейности се забелязва спад в относителния дял, който те имат 

в инвестициите за ДМА спрямо базисната 1997 година. Въпреки това на фона на 

останалите сектори делът на услугите по този показател е устойчив за целия период и 

винаги е по-голям от този на индустрията. 

Особеностите на сегашната икономика в съчетание с техническите иновации 

обуславят и измененията в обема и динамиката на инвестициите и оказват въздействие 

върху източниците и тяхната структура. По принцип финансирането на инвестициите се 

осъществява за сметка на два основни източника - вътрешни и външни. 

Анализът на структурата на източниците за инвестиране разкрива тенденцията към 

все по-голямо нарастване ролята и на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 

развитието на българската икономика и в частност на сектор “Услуги”.  

Освен това приобщаването на страната към общия европейски пазар налага 

прилагането на високи стандарти на производство, за което са нужни отново инвестиции. 

От друга страна, високият приток от преки чуждестранни инвестиции към страната 

допълнително стимулира вноса на инвестиционни стоки, което е допълнителен тласък за 

развитието на икономиката.  

В началото на 90те години България предприе мерки за привличане на ПЧИ, като 

този процес е част от икономическата трансформация на страната и има за цел да облекчи 

прехода към пазарна икономика и да използва опита и ресурсния потенциал на 

инвеститорите от други страни. Повратен момент за притока на ПЧИ в България е 

въвеждането на паричния съвет през 1997 година, което допълнително мотивира 

инвеститорите поради по-голямата сигурност на макроикономическата обстановка в 

страната. По икономически сектори потокът на ПЧИ в българската икономика е 

разпределен по следния начин – вж. фиг.7: 
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Фиг. 7. Дял на ПЧИ по икономически сектори за периода 1999-2010 година167 

 

От нея се вижда, че след 1999 година ПЧИ основно се насочват отново към сектор 

“Услуги”. Причините вече бяха изтъкнати и са аналогични с тези, които се отнасят и за 

инвестициите от вътрешни източници. 

Отрасловата структура на ПЧИ показва, че се инвестира основно в дейности от 

сферата на услугите, в които доходността е висока. Освен това чуждестранните 

инвеститори се насочват предимно към обслужващия сектор и заради неустановената и 

неблагоприятна вътрешна институционална среда, която не предлага голяма сигурност за 

дългосрочно инвестиране, каквато се изисква за индустриалните отрасли. 

Устойчивият приток на ПЧИ в България в периода 2003-2007 г. е концентриран 

главно в сектора на услугите (дейности като недвижими имоти, финансово посредничество 

и търговия), докато делът на ПЧИ в производството намалява. Тези процеси доведоха до 

значително разширяване на нетъргуемия сектор за сметка на търгуемия сектор, кактои 

секторни промени в заетостта.168 

Българската икономика предлага сравнително висока възвръщаемост на 

инвестициите (особено в банковия сектор), заплащането на труда в България в сравнение с 

другите европейски страни е значително по-ниско, благоприятна е и данъчната политика. 

Всичко това макар и в краткосрочен план привлича чуждестранните инвеститори. 

В България приток на ПЧИ започва да се забелязва по-отчетливо през последните 

десетина години след като страната отбеляза стабилизация и траен икономически растеж. 

В началото на разглеждания период по-голямата част от инвестициите са насочени към 

                                                
167 Източник: www.bnb.bg 
168 Mihaylova, S. and S. Bratoeva-Manoleva (2018) "Structural changes and wage inequality in the Bulgarian 

economy", Eastern Journal of European Studies, Volume 9, Issue 2, p.208 
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сектора на индустрията, но след 2000 г. преобладава делът им в сектора на услугите, а в 

индустрията се забелязва значително намаляване. 

ПЧИ по икономически дейности от сектор “Услуги” се разпределят по следния 

начин: за периода 1999 - 2006 година около 62% от общия размер на ПЧИ са в дейностите 

финансови услуги, операции с недвижими имоти, търговия и ремонт и в транспорт, 

складиране и съобщения. Отраслите от индустриалното производство са по-малко 

атрактивни за чуждестранните инвеститори. Това се дължи и на провежданата политика, 

която не стимулира инвестиране в тях. Водещи и тук отново се оказват такива дейности 

като операции с недвижими имоти и бизнес услуги, където инвестициите за разглеждания 

период растат повече от 50%, като най-забележително е това нарастване за периода 2006 - 

2008 година. През последната година тук се отбелязва спад, който се дължи на първите 

прояви на кризата, които всъщност засегнаха кредитирането и оттам и закупуването на 

имоти, което доведе до отлив на инвестиции в тази дейност.  

Такъв спад за 2008 година спрямо предходната се забелязва и във всички останали 

дейности, включително и за сектора на услугите като цяло. Изключение тук прави само 

транспорта, складирането и съобщенията. Но това е обяснимо като се има предвид, че след 

влизането ни в Европейския съюз се облекчи митническия режим за вносни автомобили и 

се промениха стандартите за обществен транспорт, което изисква инвестиции за тяхната 

подмяна.  

Разглеждайки структурата на ПЧИ за икономиката могат да се изведат следните 

тенденции, имайки предвид данните от таблица 18. 

Разпределението на ПЧИ постъпили в България за периода 1999-2010 г. по 

икономически сектори като цяло съответства на секторната структура на ПЧИ в 

световното стопанство. Съгласно данните секторът на услугите подчертано доминира (над 

60%), следван от преработващата промишленост, чийто дял с всяка следваща година 

драстично намалява, а що се отнася до дела на добивната промишленост, той е 

сравнително малък, а този на селското стопанство дори незначителен (под 0,5%). 

За разглеждания период се натрупаха сравнително големи по размер ПЧИ като най-

много, с най-голям относителен дял в структурата са те в “Операции с недвижими имоти и 

бизнес услуги” – 22,5%, “Преработващата промишленост” – 18,2%, “Финансово 

посредничество” – 18,1%  и “Търговия и ремонт” - 13,7%. Посочените три дейности от 

сектора на услугите формират над 54% от всички ПЧИ в сектора на услугите за 2009 г., 

докато относителния дял на ПЧИ насочени към дейности като образование и 

здравеопазване са много ниски и като дял в структурата са пренебрежимо малки (под 

0,04%). В общи линии размерът на ПЧИ в недвижими имоти и строителство рязко се 

увеличиха непосредствено преди кризата. 
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Таблица 18 

Относителен дял на ПЧИ в България по икономически сектори в %169 

                                                
169 Изчислено по данни от БНБ: http://www.bnb.bg/Statistics/StStatisticalBD/index.htm 

 

 

Отрасъл 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 

Общо за селското стопанство 0,27 0,60 0,50 0,45 0,81 0,67 0,49 0,46 0,43 0,51 0,45 0,38 

Добивна промишленост 1,36 0,87 0,99 0,70 1,02 0,88 0,88 0,65 0,50 0,26 0,51 1,97 

Преработваща промишленост 48,3 42,2 43,5 37,8 34,8 25,9 27,4 23,9 17,7 18,3 18,1 20,80 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия, газообразни горива и вода 
7,5 2,3 2,1 2,3 1,4 9,9 4,7 4,9 4,2 3,9 3,9 9,67 

Строителство 1,9 2,7 2,5 2,7 1,4 2,0 2,9 4,9 6,5 7,9 7,1 5,84 

Общо за индустрията 59,1 48,1 49,1 43,5 38,6 38,7 35,9 34,4 28,9 30,3 29,6 38,3 

Търговия, ремонт и техническо обслужване на 

автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за 

домакинството 

9,9 14,9 17,4 16,2 17,2 17,4 15,5 15,2 13,1 14,3 13,7 15,9 

Хотели и ресторанти 1,5 2,0 1,9 2,0 1,7 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,6 2,2 

Транспорт, складиране и съобщения 12,0 7,4 7,9 12,0 11,3 16,5 20,6 15,9 17,5 12,1 12,4 13,9 

Финансово посредничество 9,8 18,3 15,2 16,9 19,4 17,0 16,1 15,3 17,6 17,6 18,1 11,75 

Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и 

бизнес услуги 
4,8 7,1 6,3 6,9 8,8 7,5 9,5 16,4 19,9 22,5 22,5 16,64 

Образование 0,009 0,01 0,023 0,014 0,004 0,007 0,001 0,001 0,002 0,008 0,008 0,014 

Здравеопазване и социални дейности 0,07 0,03 0,022 0,023 0,014 0,02 0,015 0,007 0,005 0,043 0,029 0,019 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 0,7 0,8 0,6 0,5 0,89 

Общо услуги  38,5 50,3 49,5 54,8 59,3 60,4 63,5 64,9 70,5 68,5 68,8 61,3 

Некласифицирани 2,1 1,0 0,9 1,3 1,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 1,2 0,02 

Общо за икономиката: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Въпреки, че през разгледания период обемът на ПЧИ е значителен, основната част 

от тях са съсредоточени извън реалния сектор. Над 40% от ПЧИ са насочени към сделки с 

недвижими имоти и финансово посредничество, като прекият резултат от това 

съсредоточаване на инвестициите в крайна сметка рефлектира в покачване на цените на 

недвижимите имоти и голяма кредитна експанзия. Заедно с това, насочването на ПЧИ 

предимно към тези дейности лиши реалния сектор от необходимия ресурс за догонващо 

развитие и това доведе до неговото допълнително изоставане. Привлечените ПЧИ са 

основно под формата на дялов капитал и към банковия сектор под формата на 

реинвестирана печалба.  

Проблемите на външните инвеститори в страната и извън нея са сериозна причина 

за честите изменения в секторната структура на ПЧИ. Въпреки това установената 

стабилизация през последните години и положителните темпове на растеж засилиха 

интереса на чуждите предприемачи към сектора на услугите. Доказателство за това е 

динамиката на задграничните ресурси, която показва ускорен темп на развитие. За периода 

след 1997 г. обемът на инвестициите в този сектор на икономиката се е повишил в най-

голяма степен – близо 2 пъти.  

Сравнението с другите държави показва, че посочената секторна структура 

съответства на средната за страните от Централна и Източна Европа. По показателят дял 

на чуждестранните инвестиции в дейностите от сектора на услугите България е в една 

група с Чехия, Полша, Румъния и Унгария. 

Таблица 19 

Дял на отделни дейности от сектора на услугите в запаса на ПЧИ в страните от ЦИЕ 

към 2008 година в % 

Икономически дейности България Румъния Полша Чехия Унгария 

Търговия  14,3 12,4 16,5 9,8 13,5 

Финансово посредничество 17,6 12,6 17,4 17,3 12,4 

Операции с недвижими имоти 

и бизнес услуги 
22,5 20,5 19,3 18,8 12,5 

Източник: изчислено по данни на централните банки на съответните страни 
 

Отрицателна последица от глобалната финансова криза върху българската 

икономика е ограничаването на притока на ПЧИ към страната. Преди кризата голяма част 

от привлечените инвестиции в България са в нетъргуемите сектори.170 Спадът на притока 

на ПЧИ в страната в условията на криза е изцяло обусловен от намаляването на 

инвестициите в такива дейности като финансово посредничество и операции с недвижими 

имоти. В Естония и Литва например, също основната част от спада на притока на ПЧИ е 

отчетена в непроизводствените сектори, като притокът на ПЧИ в Литва намалява от 5,2% 

от БВП през 2007 година до 1,7% през 2010 година.171 

В България съотношението „ПЧИ/БВП” е умерено в сравнение с други държави от 

ЦИЕ. Голяма част от притока на ПЧИ в страната преди настъпването на кризата са в 

                                                
170 Икономиката може да се раздели на търгуеми и нетъргуеми сектори, като търгуеми са тези, които 

произвеждат стоки и услуги, които могат да се реализират на международния пазар, а нетъргуеми са тези, 

чиито продукти се търсят само в съответната държава. 
171 Republic of Lithuania, Selected Issues Paper, IMF Country Report №11/327, International Monetary Fund, 

November 2011, p. 9. 
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нетъргуемите сектори на икономиката. Приоритетното съсредоточаване на ПЧИ в сектора 

на услугите стимулира вноса на стоки и услуги и насърчава кредитния бум, което води до 

влошаване на търговския баланс. Според емпирични данни172 увеличаването на ПЧИ в 

нетъргуемия сектор с 1% от БВП води до 1,8% от БВП нарастване на износа, докато при 

инвестиране в търгуемия сектор (добивна, преработваща промишленост и селско 

стопанство) съотношението е 1:3. Освен това, съсредоточаването на ПЧИ в нетъргуемия 

сектор прави българската икономика много по-уязвима от внезапно спиране на притока на 

капитали, което се наблюдава и към настоящия момент.  

Анализът на данните, съдържащи се в таблици 18 и 19 дава основание да се 

заключи, че е налице висока степен на концентрация на ПЧИ в следните дейности от 

сектора на услугите – операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес 

услуги; финансово посредничество, а също и в транспорт, складиране и съобщения, на 

които се падат около 55% от сумата на ПЧИ, постъпили в България през последните 

години. ПЧИ имат положителна роля в посочените три водещи отрасъла от сектора на 

услугите, тъй като навлизането на чуждестранните инвеститори в тях повиши качеството, 

понижи цените на предоставяните услуги и изостри конкуренцията в тези области. Липсва 

обаче устойчив приоритет при насочването на вече привлечените в страната ресурси. За да 

могат да се реализират реформите в образованието и здравеопазването от важно значение 

е привличането на инвеститори и в тях. За да се повиши конкурентоспособността на 

икономиката е необходимо да се осъзнае, че за съвременните икономики основани на 

знанието, няма друга алтернатива освен създаването на благоприятни условия за развитие 

на науката и образованието и че те не бива да продължават да се пренебрегват. 

Направеният анализ на секторната ориентация на ПЧИ показва, че се очертава 

дългосрочна тенденция на привличане на чуждестранното инвестиране в нетъргуемия 

сектор. Така наложилата се вече голяма обвързаност на чуждестранните инвеститори в 

нетъргуемите дейности затруднява преструктурирането на икономиката в посока към 

развиване на производства с по-голяма добавена стойност, които биха подпомогнали 

българския износ. 

Подобряването на състоянието на инфраструктурата и насърчаването на 

квалификацията на работната сила в страната са ключови предпоставки за привличане на 

ПЧИ в търгуемите сектори. В България обаче поради закъснелите реформи в 

образованието и високия дял на неграмотните в страната – 41% през 2009 г. при средно 

20% за Европа по данни на Евростат173 тези предпоставки трудно ще окажат съществен 

ефект върху привличането на ПЧИ, насърчаващи износа, а не вноса на стоки и услуги. 

В условията на пазарна икономика ПЧИ имат по-високо ниво на отраслова 

приспособимост за разлика от вътрешните инвестиционни потоци. Отрасловата структура 

на ПЧИ оказва силно влияние върху структурата на националната икономика и способства 

за динамичното развитие на страната. 

Забелязва се обаче недостатъчен интерес към стратегически за икономиката 

дейности от сектора на услугите като наука, образование, здравеопазване и по този начин 

не се създават предпоставки за тяхното развитие, което прави по-трудно по-нататъшното 

развитие на икономиката, имайки предвид, че световното стопанство и редица водещи 

                                                
172 Kinoshita, Y., Sectoral Composition of Foreign Direct Investment and External Vulnerability in Eastern Europe, 

IMF Working Paper 11/123, 2011, p. 25. 
173 Database online. 
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икономики насочиха своите усилия и разработиха мерки във връзка с развитието на тези 

отрасли като отчетоха важната роля на познанието за съвременното си развитие. За да бъде 

постигнато нарастване на чуждестранните инвестиции и се подобри структурата им в 

сектора на услугите следва да се стимулира навлизането на чужд капитал и в други 

дейности от сектора на услугите, като се отчитат националните интереси и приоритети. По 

този начин ще се постигне мултипликационен ефект – нарастването на чуждестранните 

инвестиции в сектора на услугите ще допринесе за качествената му промяна, което от своя 

страна ще се превърне в основна предпоставка за приток на капитал и в останалите 

стопански сектори и в крайна сметка ще стимулира икономическия растеж. 

В съвременните условия ефективността на инвестиционния процес играе много 

съществена роля за осигуряването на висок темп на икономически растеж в страната. Не 

трябва да се разчита обаче изцяло на ПЧИ за икономическото развитие, защото във всеки 

един момент инвеститорите могат да насочат своите средства към друга страна. Тук от 

голямо значение е ролята на пазара, който подсказва кои отрасли са перспективни и кои 

не. Фактор за икономическият растеж обаче не са само паричните потоци от ПЧИ, а по-

скоро натрупването и създаването на капитал чрез тях – физически, човешки и 

институционален, който обуславя увеличаването на производителността на труда.  

Големият проблем е, че все още няма ясна стратегия къде да бъде дълготрайното 

стимулиране на инвестициите и за бъдещите приоритети на България.174 Необходимо е да 

се създават трайни и дългосрочно действащи предпоставки за повишаване качеството на 

образованието и здравеопазването и те да се превърнат в отраслови приоритети и да са 

предимствено бюджетно стимулирани. В България няма ясно установена стратегия за 

икономическо развитие и липсват приоритети.175 Вниманието тук е насочено към тези 

дейности от сектора на услугите, тъй като те са зависими от бюджетни средства, а не както 

е при останалите пазарът да насочва инвестиционния поток и да се инвестира в тях с цел 

печалба. 

Образованието е твърде специфична дейност от сферата на услугите. Неговото 

развитие не може да се изрази само от такива обобщаващи показатели като БДС и заети 

лица, независимо от мястото на тези показатели и тяхното значение за оценката на 

развитието на останалите сектори и дейности.176 

Задълбочаващата се международна интеграция налага модернизация на системата 

на образованието. То следва да стане един от основните приоритети на българското 

общество и държавата и държавната политика следва да спомогнат за това.  

Имайки предвид тенденцията от последните години за нулев ръст на бюджета за 

наука и недобрата връзка между бизнеса и науката, то привличането на средства за 

развитието на този дял от икономиката също е от жизнено важно значение. Финансирането 

                                                
174 Виж становище на Икономическия и социален съвет по икономическите приоритети и Стратегия 

България 2020 от септември 2010 година. 
175 На въпроса “Докога няма да имаме ясна и приложена в действие Национална стратегия за икономическо 

развитие?, Н. Неновски отговаря, че не е “... сигурен дали е нужно и полезно да има такава категорична 

стратегия. Нима може да имаш стратегия за нещо, чието поведение не контролираш? Виждам такава 

стратегия повече като набор от правила за поведение – например да не се прави дефицит, да не се трупа дълг, 

да се плащат данъците и т.н., отколкото като това, кой сектор да се развива и къде да се инвестира. Разбира 

се с едно изключение. Приоритети трябва да бъдат науката, образованието и здравето на хората ...”(Преходът 

беше борба на интереси, не на идеи. сп. “Икономика”, № 3, 2008, с. 48-49). 
176 Илиев, Ив., Икономиката на България през периода 1949 – 2001, София, ПК Д. Благоев, 2004, с. 356. 
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на науката и научните изследвания в България е недостатъчно и страната изостава по този 

показател дори и от Сърбия, Румъния и Македония.  

За сравнение през 1990 година България отделя за научно-изследователска дейност 

2,4% от своя БВП, а няколко години след това виждаме от таблица 20, че този показател 

спада под 0,5% и остава без съществени изменения до началото на кризата. Засега 

българската икономика не проявява никакви признаци за развитието на отрасли, които са 

свързани по някакъв начин с изследванията и иновациите и затова може да се очаква, че 

този показател ще остане на същото равнище. За България показателите, свързани с 

науката през последните години са следните: 

Таблица 20177 

Научни работници и разходи за научно - изследователска и развойна дейност в 

България за периода 1997 - 2009 година 

Години 

Разходи за 

НИРД в 

% от БВП 

Общ брой 

научни 

работници178 

Темп на изменение 

на научните 

работници в % 

спрямо пр. година 

Темп на изменение на 

научните работници в 

% спрямо 1997 година 

1997 0,51 25 871 - - 

1998 0,57 25 192 -2,6 -2,6 

1999 0,55 23 906 -5,1 -7,6 

2000 0,52 22 815 - 4,6 -11,8 

2001 0,47 22 273 - 2,4 -13,9 

2002 0,49 21 592 - 3,1 -16,5 

2003 0,50 21 604 0,1 -16,5 

2004 0,51 21 154 - 2,1 -18,2 

2005 0,50 20 874 - 1,3 -19,3 

2006 0,48 20 852 -0,1 -19,4 

2007 0,47 20 829 -0,1 -19,5 

2008 0,47 19 933 -4,3 -23,0 

2009 0,53 20 097 0,8 -22,3 
 

Инвестициите в НИРД са един от основните показатели за иновативността на една 

икономика. Според съвременните теории за икономически растеж те са в основата на 

развитието на модерните икономики, защото растежа се основава във все по-голяма степен 

на създаването на ново знание. Страните със значителна база от знания в света, влагат по-

голям дял от БВП за инвестиции в НИРД. 

Според данните у нас около 0,5% от БВП се заделят за финансиране на научите 

изследвания, а също така в България разходите на частния сектор за научни изследвания 

не са големи и регулярни и затова не може да се разчита на тях, докато в страните от ЕС те 

са преобладаващ дял. 

                                                
177 Статистически годишник 2005, с. 440, Статистически годишник 2000, с. 382, Статистически годишник 

2006, с. 445, 447 и изчисления на автора. 
178 Новите данни ще бъдат на разположение веднъж на две години. 
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Науката, образованието, културата и изкуството в съвременното българско 

общество са на заден план, техните продукти са комерсиализирани и превърнати в бизнес, 

а не в средство за удовлетворяване на духовни потребности. В България като че ли се 

забравя, че “науката и технологията са културни императиви, в рамките на които се 

осъществява икономическото развитие”.179 На преден план днес са други приоритети като 

бизнес услуги, финансово посредничество и наемодателна дейност и там се влагат 

повечето средства и ресурси. 

Науката винаги е била нужна на обществото, за да му помага правилно да насочва 

своята дейност, но разходите за научно - изследователска и развойна дейност като процент 

от БВП в България са малки. Съвременните структурни промени в изграждащата се 

икономика на знанието180 изискват друго отношение към разходите за наука, тъй като те са 

основен фактор за технологичен и икономически напредък. 

За периода 1997 - 2009 година броят на научните работници в страната е намалял с 

повече от 5 хил. души – това е близо 30% от всички учени, и тази тенденция все повече се 

задълбочава. Причините за това са свързани с прехода към пазарна икономика, а също и 

със стареенето на населението, тъй като голяма част от заетите в науката са в пенсионна 

възраст, и няма млади кадри, които да ги заместят, тъй като младите емигрират или се 

насочват към други по-печеливши дейности. Продължава и трайната тенденция на 

намаление на съотношението научни работници/заети лица в националната икономика от 

77 души на 10 000 заети лица през 2000 година на 64 души на 10 000 заети през 2005 

година и на 56 през 2007 година. 

За наука в България се отделят все по-малко средства, въпреки че нейният принос в 

социално-икономическото развитие е неоспорим. Тя се подценява, разглежда се в “Други 

услуги” и се оставя на заден план. Съкращават се много звена свързани с научната 

дейност, вместо обратното да се разкриват нови такива, не се полагат грижи за техните 

кадри, смята се, че може да се прави наука без инвестиции, а също и няма преференции за 

малцината, които искат да инвестират в нея. Финансирането на научните изследвания от 

държавата е стигнало едно от най-ниските си нива от 0,5% от БВП, а финансирането на 

иновациите и научните изследвания от бизнеса е едва около 0,12 % от БВП. 

Най-обща характеристика на научно - изследователската дейност за България се 

дава от разходите, които се правят за изследователска и развойна дейност като процент от 

БВП и от заетите в наукоемки услуги. В България тези разходи намаляват, пренебрегва се 

тяхното значение, което особено в бъдеще ще се отрази още по-негативно върху 

развитието на икономиката във всяка една област, заетостта в наукоемки услуги също 

намалява (от 5 на 4% от общата заетост). 

Пазарът на наукоемки услуги в България се характеризира като хаотичен и все още 

нямащ установени и регламентирани правила, развиващ се под силен външен за страната 

натиск, с наличие на съществен дисбаланс в мотивите на търсене и предлагане на 

                                                
179 Ayres, C., Toward a Reasonable Society The Values of Ideal Civilization, University of Texas Press, Austin, 

2001, р. 61. 
180 Относно икономика на знанието вж. Кирев, Л., Икономиката основана на знанието и новата икономическа 

парадигма, сп. Икономика 21, бр. 1, 2011, с. 139-152 и Чобанова, Р., Иновативните общества на знанието – 

основен фактор на икономическото развитие на XXI век, Списание на Българската академия на науките, кн. 

1/2001 г., с. 7-11; Чобанова, Р., Икономика на знанието и иновации. В: Стратегия за ускорено икономическо 

развитие на Република България. Доклад за Президента на Република България, С.: БАН Икономически 

институт, 2007 г., с. 70 – 81. 
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интелектуални услуги, което е предпоставка за формиране на пазар, където качеството на 

услугата и продукта е без значение, няма и установени контролни механизми, които да 

осигурят качеството на услугата, а освен всичко съществува и квалификационен и 

образователен дисбаланс.  

Причините за по-бавната и малка реакция на инвестициите в информационни 

технологии в България са няколко. Първата е, че мащабът им не е толкова голям, за да 

предизвика преливащ ефект, втората е строгите регулации, които ги ограничават и не на 

последно място фактът, че използването на нови технологии изисква време, за да се 

прояви ефектът от инвестициите в по-висок растеж на производителността. 

Ролята на науката и научните изследвания следва да се отчита за развитието на 

икономиката и обществото. Развитите страни много добре знаят колко трудно се създават 

научни кадри и затова се стремят да ги запазят и задържат в рамките на страната и да ги 

използват по предназначение и изготвят планове и програми за развитието на тези 

дейности. Нужно е адекватно отношение към ролята на науката за развитието на 

обществото, както и създаването на необходимите условия за развитието ѝ, а това не може 

да стане без инвестиции. 

Смята се, че ограничаването на субсидирането за наука ще разтовари и без това 

натоварения бюджет. Теорията и практиката обаче нееднократно показват, че това не е 

вярно и в бъдеще последиците са пагубни не само за икономиката, но и за обществото като 

цяло. 

В периода на установяване на развити пазарни отношения се получава така, че в 

България науката се оказа в периферията от интереси. Провежданата рестриктивна 

финансова политика е особено засилена спрямо нея, в резултат на което тя се оказва най-

ощетения във финансово отношение отрасъл, тъй като за научноизследователска дейност 

вече се отделят многократно по-малко от необходимите финансови средства не само за 

нормалното ѝ функциониране, но и за нейното оцеляване.181 

Ролята на държавата освен чрез финансово осигуряване на науката с цел създаване 

на нормални условия за провеждане на научноизследователския процес, е насочена и към 

създаване на подходящ климат за реализация на самия научен продукт182, защото в 

противен случай продуктът от инвестициите, който се създава се ползва от други страни, 

които ценят научния потенциал и умеят да се възползват от него. 

Здравето на хората е друго важно условие за развитието на обществото и на 

икономиката като цяло затова и то следва да бъде с приоритетност при финансирането, в 

противен случай се стига до закриването на болнични заведения, тяхното окрупняване и 

до редица бариери пред хората при достигането им до необходимата здравна помощ. 

А здравословното състояние на населението е от голямо значение, както на 

индивидуално, така и на национално равнище. Увеличаването на продължителността на 

живота свидетелства за подобряване на здравеопазването, но все още е висока 

заболеваемостта на населението в страната и това се чувства все по-осезателно. 

Върху потребностите от здравеопазване влияят и такива фактори като равнището на 

заетост на населението и разпределението му по отрасли и видове дейности. 

Интензификацията на производствените процеси и по-големия дял на работниците, 

                                                
181 Матев, М., Ролята на държавата за интегрирането на науката в България в европейското изследователско 

пространство, сп. Икономически изследвания, 2/2001, с. 60.  
182 Пак там, с. 62. 
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занимаващи се с умствен труд, също се явява фактор за увеличаване на разходите за 

запазване на здравето и хигиена на труда, с цел по-голяма продуктивност. Инвестициите в 

сферата на здравеопазването допринасят за следните икономически изгоди – увеличаване 

на производителността на работниците и служителите, подобряване използването на 

природните ресурси, намаляване на разходите за медицински грижи и намаляване на 

неблагоприятните последствия от лошото здраве върху по-бедните слоеве от населението. 

Следователно, анализът на инвестиционните потоци – вътрешни и чуждестранни – 

по отрасли дава основание да се изведат следните тенденции: 

 Има дейности, към които има изразен инвестиционен интерес, както на 

вътрешните, така и на външните инвеститори - “Търговия, ремонт на автомобили, лични 

вещи и стоки за домакинството”, “Транспорт, складиране и съобщения” и преработващата 

промишленост. Средно за анализирания период 21,82% от вътрешните инвестиции са 

осъществени в преработващата  промишленост. ПЧИ там са в размер на 30,72% средно за 

периода. Относително високи средни стойности се наблюдават и в дейностите “Транспорт, 

складиране и съобщения” и “Търговия и ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството”. Относителният дял на вътрешните инвестиции там са съответно 19,28% и 

13,57%, а на ПЧИ – 13,24% и 14,99%. Отклонението между относителните стойности на 

вътрешните и чуждестранните инвестиции в отрасъл “Транспорт, складиране и 

съобщения” с повече от 6% е показателно за по-високия потенциал на местните 

инвестиции в отрасъла. В търговията приоритет имат чуждестранните инвестиции, чиито 

средни стойности за периода са с 1,5% по-високи в сравнение с местните. 

 В отраслите, които не са атрактивни за инвеститорите инвестициите са 

около 2% от общия им обем. Такива са “Селско и горско стопанство” със среден 

относителен дял на вътрешните инвестиции 2,73% и 0,51% на ПЧИ, добивната 

промишленост със среден дял 2,03% вътрешни и 0,78% външни инвестиции, 

“Образование” със среден относителен дял на вътрешните инвестиции 0,95% и 0,0079% на 

външните инвестиции, отрасъл “Здравеопазване и социални дейности” с 1,22% среден 

относителен дял на вътрешните инвестиционни потоци и 0,0237% на чуждестранния 

капитал; “Други, дейности, обслужващи обществото и личността” – 2,49% вътрешни и 

0,65% външни инвестиции.  

 Третата група дейности са тези, в които движението на инвестираните 

средства по години е отражение на стопанската конюнктура в страната: “Производство и 

разпределение на електроенергия, газ и вода”, “Строителство”, “Финансово 

посредничество” и “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”. Данните за 

относителните стойности на вътрешните инвестиционни потоци в строителството имат 

относително постоянни темпове на нарастване през периода. Чуждите инвеститори са 

насочвали средства в тази дейност основно през последните три изследвани години, в 

които разликите между относителния дял на двата вида потоци е около 5% в полза на 

вътрешните инвеститори. Още по-чувствително е отклонението между средния размер на 

инвестираните вътрешни и външни инвестиции – 13,68% в дейността финансово 

посредничество. Средният относителен дял на вътрешните инвестиции там е 2,8%, а на 

чуждите 16,48%. Такива високи стойности на отклонението между двете говори за 

определена деформация на националната отраслова структура под въздействие на ПЧИ.  

В дейността “Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода”, 

чуждестранните инвестиции са с най-висок дял от 9,93% през 2004 година. В същото 
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време средния относителен дял на тези инвестиции за периода е едва 4,29% срещу 9,17% 

относителен дял на вътрешните. 

В обобщение през разглеждания период атрактивни за инвестиции си остават 

дейности като търговия, операции с недвижими имоти и бизнес услуги, както и 

хотелиерството и ресторантьорството. Някакво макар и малко увеличение се забелязва при 

относителния дял на ПЧИ в образованието и здравеопазването, за сметка на транспорт, 

складиране и съобщения, където има спад в ПЧИ спрямо предходната година с около 5%.   

На база на направения анализ могат да се формулират следните изводи: 

1) Повечето от дейностите в сектора са предпочитани за приложение на 

капиталните вложения и по този начин за развитието на традиционните услуги, а така 

също и за създаването на нови. Като привличат голяма част от инвестициите в 

икономиката, услугите допринасят и за технологичното ѝ преструктуриране и за 

постигането на социални ефекти; 

2) Част от инвестициите са насочени към важни отрасли като образование, 

здравеопазване, наука, транспорт и други (макар и в много по-малка степен), които не 

могат да се развиват изцяло на пазарен принцип. По този начин секторът на услугите 

допринася за цялостното преструктуриране на икономиката и за поддържане на 

икономическата и социалната инфраструктура; 

3) Преструктурирането на инвестициите не е завършен процес и предстои 

решаването на редица проблеми в тази област като рационализиране на отрасловата им 

структура, насърчаване на чуждестранните инвестиции, оптимизиране намесата на 

държавата като инвеститор и регулатор на инвестиционния процес, технологичното 

усъвършенстване на дейностите от сектора благодарение на насочените инвестиции към 

него и оттам увеличаване на неговия принос за създаване на по-голяма добавена стойност. 

Данните от анализа говорят за това, че инвестиции се правят в дейности, където има 

печалба, а засега секторът на услугите като цяло си остава атрактивен в тази насока, или 

поне определени дейности от него. Това неминуемо подпомага поддържането в сектора на 

повече работни места и реализирането на по-голяма брутна добавена стойност, което е 

обект на разглеждане в следващите параграфи на тази глава, но като цяло така се 

пренебрегва друга стратегически важна област от българската икономика, а именно 

индустрията, която става все по-непривлекателна за инвестиции. 

 

 2.3. Преструктуриране на заетостта в сферата на услугите за 1997 – 2010 година. 

Преходът на България от централизирана към пазарна и в последствие към 

постиндустриална икономика се съпровожда с изменения и на трудовия пазар. Затова в 

този параграф на анализ е подложена динамиката и структурата на заетостта по сектори и 

в отделните дейности от сферата на услугите. Целта е чрез анализ на заетостта в сферата 

на услугите да се разкрият причините, противоречията и тенденциите в отрасловата 

структура и да се покаже мястото на сектор услуги в икономическата система от гледна 

точка на броя на заетите и работните места, които той осигурява. След 90те години на ХХ 

век този въпрос се изследва от различни гледни точки, публикуват се анализи за 
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състоянието на трудовия пазар в страната, като се акцентира на отделни аспекти от 

неговото развитие183, включително и анализ на заетостта по сектори.184 

В тези изследвания се отбелязва, че делът на заетите в индустрията намалява до 

26,2%, а в аграрния сектор и услугите нараства до 26,6% и 47,1 % в периода до 2000 

година. Освен това “от гледна точка на ефективността на преструктурирането и 

преразпределението на заетостта между трите сектора на икономиката, политиката за 

насърчаване търсенето на труд следва да се насочи преди всичко към услугите и след това 

към индустрията. Всичко това е довело до нарастване на ефективността на заетостта в 

индустрията и услугите с цената на ниска ефективност на заетостта в селското 

стопанство.”185 

Освен, че е обект на анализ от посочените автори, този въпрос е особено актуален и 

в редица стратегически документи на българското правителство. Например, в 

Националният план за развитие на Република България за периода 2007 – 2013 година се 

подчертава динамичното развитие на сектора на услугите, неефективността на заетостта в 

селското стопанство, а също и слабата производителност на труда в сравнение с 

останалите страни-членки на ЕС.186 

Критичен анализ за секторната структура на заетостта има и в Националната 

стратегия за регионално развитие, където се посочва като най-проблемен отново аграрния 

сектор, тъй като в него има „свръхзаетост, фрагментация на земеделските стопанства, 

ниска ефективност и ниско ниво на комерсиализираното производство. Селското 

стопанство във всички райони за планиране е изправено пред редица ограничители: 

разпокъсана собственост, намаляване на поливните площи, остарели съоръжения, 

недостатъчно инвестиции в нови технологии, недостатъчно интегриране с хранително-

вкусовата промишленост и др.”187  

В Националната програма за развитие на Република България – България 2020 

„приоритетните дейности са насочени към повишаване на производителността на труда, 

повишаване броя на заетите във високотехнологичните отрасли, нарастване износа на 

високотехнологични продукти, привличане на инвестиции в отрасли с висока добавена 

                                                
183 Вж. Владимирова, К., На пазара на труда в България: Безработицата и алтернативите за трудовата заетост, 

С., УИ «Стопанство», 1995.; Шопов, Д., и др. Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения 

в България след 1990 година, С., УИ «Стопанство», 1996.; Шопов, Д., Основни характеристики на заетостта в 

България, 2004.; Владимирова, К. и др. Национални и регионални измерения на политиките на ЕС за 

развитие и заетост: Новите предизвикателства, свързани със заетостта и пазарите на труда, С., Сиела, 2011 и 

др. 
184 Белева, И., Политиката по заетостта и безработицата в България в предходния период: Анализ, оценки и 

перспективи, С., Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001.; Шопов, Д., Работната сила на България в прехода 

към пазарна икономика, С., УИ «Стопанство», 2006.; Владимирова, К., Деиндустриализация и 

преструктуриране на заетостта в България: икономически и социални последици, С., УИ «Стопанство», 2008 

и др. 
185 Белева, И., Политиката по заетостта и безработицата в България в предходния период: Анализ, оценки и 

перспективи, С., Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001, с. 14-16. 
186 За повече подробности вж. Национален план за развитие на Република България за периода от 2007 до 

2013 година на сайта на Агенцията по заетостта www.az.government.bg 
187 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 година. 

Обнародвана в ДВ бр. 42 от 17 май 2005 година. 
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стойност и повишаване ролята на науката за развитие на обществото и за решаване на 

значими социално-икономически проблеми.”188  

Заетостта по сектори на икономиката показва съществени различия в България и в 

ЕС-27. В нашата страна 51,8% са лицата, заети в услугите, 27,6% - в индустрията и 20,6% - 

в селското стопанство. Докато в ЕС-27 заетите лица в услугите са 68,6%, 25% - в 

индустрията и 6,4% - в селското стопанство. Очевидна е съществената разлика, 

очертаваща неразвитостта на услугите в България, както и по-високата трудоемкост на 

индустрията и особено голямата разлика в производителността на труда в селското 

стопанство.”189  

За периода (1997-2010 г.) заетостта достига най-ниски нива през 2000 година. 

Данните показват, че броят на заетите общо за страната през годините се променя в 

сравнително тесни граници. До 2000 г. те намаляват, след което започват да нарастват. В 

средата на разглеждания период 2000-2003 година делът на заетите в индустрията почти се 

изравнява с дела на заетите в сектор селско стопанство, което е един от най-ярките 

показатели за спад на индустриалното производство в българската икономика. 

Отраслите, които освобождават заети са добивна и преработваща промишленост, и 

отчасти образованието и здравеопазването. При първите фактор са структурните промени 

в индустрията, докато при образованието и здравеопазването основен фактор е и 

демографската криза. Така отрасловото преструктуриране на националната икономика 

внася промяна в структурата на заетите по икономически сектори. За периода 1997-2010 г. 

намалява делът на заетите в сектора на индустрията – от 32,0 на 26,4%. За същия период в 

сферата на услугите заетостта е нараснала от 42,6 на 53,8%, а в селското стопанство се 

забелязва намаление от 25,4 на 19,8% - виж фигура 8. 

Фиг. 8. Относителен дял на заетите в основните икономически сектори за периода 1997-

2010 година 

 

                                                
188Национална програма за развитие на Република България: България 2020, 

http://www.president.bg/docs/1352306368.pdf  
189 Белева, И., България и ЕС: Пазарът на труда в условията на еевроинтеграция, сп. «Известия» на ИУ-

Варна, 2008, с. 50-51. 
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На база превръщането на т.нар. “непроизводителен” труд в производителен и 

разрастването на сферата на услугите, вложеният човешки ресурс под формата на работна 

сила придобива формата на дълготраен капиталов ресурс, относителният дял на който в 

стойността на произведените стоки се увеличава успоредно с превръщането на 

икономиката в постиндустриална.190 

Разпределението и динамиката на заетите лица стана фактор със съществено 

въздействие върху икономическото развитие на страната. Очерталата се от 2002 година 

тенденция на увеличение на броя на заетите в икономиката продължава и до 2007 година, 

когато те достигат 3714 хиляди души. В сравнение с 2000 година заетите се увеличават с 

20%. През 2007 година най-чувствително нараства заетостта в дейностите строителство – 

14,2%, търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството – 8,5% и 

хотели и ресторанти с 6%. Продължават да намаляват заетите лица в добивната 

промишленост с 5,5%, в други дейности, обслужващи обществото и личността – 4,5% и в 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газ и вода – с 3,7%. 

Заетите в сектор услуги нарастват и през 2006 година достигат 51,6% от общия брой на 

заетите в икономиката, като този дял е с 6,1% по-висок в сравнение с 2000 година. За 

периода 2000-2010 г. намалението в сектор селско стопанство е с 6,3%, а в индустрията 

намалението е с 1,9% за същия период. 

Представената информация показва, че за периода 1997 – 2009 година има 

намаление на заетите в селското стопанство с 68,7 хил. души, а делът им в общата 

заетост спада от 25,4% за 1997 година на 19,8% за 2009 година. Като цяло обаче заетостта 

в селското стопанство през разглеждания период варира в малки граници и няма рязка 

промяна в посока на увеличение или намаление и в крайна сметка остава висока. 

В сектора на индустрията заетата работна сила намалява абсолютно с 42,2 хил. 

души, като делът ѝ в общата заетост също намалява от 32 на 28,3% за 2007 година и 

голяма част от спада на общата заетост в страната се дължи точно на това намаление.  

Движението на заетите за периода 1997-2000 г. е насочено предимно от сектора на 

индустрията към сектора на услугите (вж. таблица 21). За периода 2000-2006 г. 

увеличението на заетите в сектора на услугите се дължи повече на спад в заетостта от 

страна на селското стопанство, както и като цяло за периода 1997-2009 г. по голямо е 

прехвърлянето на заети от селското стопанство и по-малко от страна на индустрията. 
 

Таблица 21 

Изменение на относителния дял на заетите по сектори на икономиката в % 

 1997-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 1997-2009 

Селско стопанство 0,8 -3,1 -2,6 -0,6 -5,5 

Индустрия -3,7 -1,7 1,4 -0,9 -4,9 

Услуги 2,8 4,8 1,3 1,4 10,3 

Източник: изчисления на автора 
 

Заетите в сектора на услугите нарастват както абсолютно, така и относително 

съответно с 583,2 хил. души или с близо 20%, а делът им в общата заетост расте от 42,6% 

                                                
190 Вълчев, Н., Л. Петков, Инвестициите в българското земеделие, Академично издателство “Марин Дринов”, 

София, 2006, с. 13. 
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на 53,8%. Това е обективна тенденция, с оглед преструктурирането на българската 

икономика и съответства на практиката в развитите страни, особено при липса на друга 

алтернатива. 

Формиралата се демографска ситуация в България обаче поставя редица остри 

проблеми по отношение на сегашното и бъдещото развитие на нацията, както и в областта 

на нейното социално и икономическо развитие. Естественият прираст за страната през 

разглеждания период е отрицателен, а такава тенденция свидетелства за това, че по-

нататъшното развитие на националното стопанство рано или късно ще усети липсата на 

трудови ресурси. Затова само повишаването на ефективността на производството във 

всички отрасли на икономиката ще се яви основна предпоставка за увеличаване обема на 

производството и създаване на възможности за освобождаване на трудови ресурси, за 

онези сфери от икономиката, които изпитват дефицит на такива. 

С развитието на производството и с усъвършенстване на техническите средства 

нараства обективната необходимост и възможност от повишаване равнището на 

производствения опит, знанията и квалификацията. Новите технологии, които се използват 

и все повече навлизат в употреба обаче са предимно трудоспестяващи. Следователно, 

може да се очаква намаляване на заетостта сред ниско квалифицираните работници и 

разкриване на работни места за хора с по-висока квалификация, а също така развитието на 

сектора на услугите предполага растеж на заетостта, тъй като е предимно трудоемък и там 

голяма част от работата не може да се извърши само с машини и съоръжения. Затова 

квалификацията на работната сила е своеобразна инвестиция в бъдещето на страната, 

която се възвръща многократно и носи полза и за двете страни. Всички извършвани услуги 

са в пряка връзка с квалификацията на своя изпълнител и именно тя определя качеството 

на услугата, а освен всичко и позволява да се прехвърлят ресурси между отделните 

сектори, които да са взаимозаменяеми. 

Разходите, които се правят за образование, квалификация, информационни 

технологии и за усъвършенстване на управлението водят до качествени изменения на 

трудовите ресурси и спомагат за увеличаване на бъдещите приходи на обществото. Не 

случайно сред факторите, определящи конкурентоспособността на една икономика са 

качеството на заетите в нея лица и качеството на произвежданите блага. Квалификацията 

на трудовите ресурси влияе върху производителността на труда и върху качеството на 

произведените стоки и услуги.  

От всичко това, може да направим извод, че основните процеси, съпътстващи 

промените на пазара на труда в Република България са: 

- Намаленото производство в първичния и вторичния сектор вследствие на спад във 

вътрешното потребление, загубата на външни пазари и вноса на по-евтини стоки води до 

намаляване на заетостта в тези сектори на българската икономика, особено в първите 

години от разглеждания период; 

- Като следствие на горното, трансфер на работни места от селското стопанство и 

индустрията към сектора на услугите, което поддържа конкурентоспособността и 

качеството им; 

- Увеличение броя на работните места през последните години в сектора на 

услугите като резултат от продължаващите процеси на преструктуриране на българската 

икономика. Това я доближава до развитите икономики, в които този сектор създава най-
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голям брой работни места. Развитието на сферата на услугите изисква преразпределяне на 

трудовите и други ресурси в нейна полза; 

- За подобряване структурата на заетите в икономиката и за най-пълноценно 

използване на работната сила в страната следва да се подобри качеството на образованието 

и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на 

икономика основана на знанието, да се насърчава икономическата активност на работната 

сила, да нараства производителността на заетите и да се повиши ефективността на 

институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;   

- Общата демографска ситуация в страната, състоянието на трудовите ресурси и 

изменението в производителността на труда по дейности показват, че те в перспектива ще 

оказват двояко влияние върху усъвършенстването на секторната структура на 

икономиката. Работната сила ще възпрепятства все по-силно структурните изменения, тъй 

като всяко развитие на нови дейности и производства ще означава преразпределение на 

вече заетите в икономиката лица. Това предполага освобождаването на работна сила от 

действащите фирми, нейната преквалификация и пренасочване в нова дейност. Освен с 

разходи на средства това е съпроводено и с важни социални последици, които трябва да се 

отчитат своевременно. Усъвършенстването на отрасловата структура на икономиката все 

повече следва да се ориентира към ускоряване развитието на онези дейности, които 

изискват висококвалифициран труд, са относително нетрудоемки и водят до създаването 

на висока добавена стойност. Следователно, трябва да се повишава квалификацията, 

гъвкаво да се преразпределят наличните трудови ресурси, с цел да се компенсира 

отрицателното влияние на демографския фактор в страната; 

- Анализът на динамиката на заетостта по отрасли до 2010 година показва, че най-

голям принос за увеличения брой работни места в сектор услуги има дейността “Търговия, 

ремонт на автомобили и стоки за домакинството”. Други отрасли, които имат висок темп 

на растеж на заетостта, са строителството, транспорта и съобщенията и преработващата 

промишленост. Доказателствата в подкрепа на тези тенденции ще бъдат изложени по-

нататък в монографията.  

Ускореният ръст на сферата на услугите в България е причина тя вече да заема 

голям дял и в структурата на заетостта. В действителност ролята на сферата на услугите за 

заетостта е значително по-голяма, отколкото това се отразява статистически. Делът на 

заетите в сферата на услугите е занижен с поне 6-7%, най-вече поради сивата икономика в 

този сектор, и реално съставлява около 60%, а не отчитаните 50-53%. 

Развитието на икономиката и на услугите се отразява върху преструктурирането на 

заетостта, тъй като една част от населението се включва в производството на технологично 

сложни продукти и услуги. Ръстът на заетостта в третичния сектор обаче не означава, че в 

останалите сектори има драстичен спад. Новите технологии активно проникват в 

традиционните отрасли и водят до това, че в последните години там производството на 

материални блага се увеличава без да се привлича допълнителна работна сила. 

Цялото увеличение на броя на заетото население в икономиката на България за 

периода 1997 - 2007 година представлява 557 хил. души (от 3157,4 до 3714,1 хил. души). За 

същия период нарастването на броя на заетите само в сферата на услугите възлиза на над 

583 хил. души (от 1346,6 до 1930,2 хил. души).  

Преструктурирането на работната сила и ръста на заетите в сферата на услугите 

най-интензивно се извършва не в тези отрасли, където се предоставят традиционни услуги 
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(транспортни и битови), а в онези, в които хората и техните индивидуални потребности и 

изисквания са водещи и където производството на услуги и тяхното потребление са 

неразривно свързани. Основно това са финансови, консултантски и бизнес услуги, а също 

и образование, здравеопазване и социална сфера. 

Като измерител за по-детайлен анализ в настоящата разработка е използван броя на 

заетите в съответните дейности лица, който е добър индикатор за отрасловата структура и 

осигурява приемлива международна съпоставимост на данните. Практиката показва, че в 

развитите страни секторът на услугите генерира все повече работни места. Според 

Евростат почти 70% от заетите лица в ЕС-27 през 2010 г. са работили в сектора на 

услугите. През 2000 г. те са били 62%. Най-нисък дял заетост в областта на услугите е 

регистриран в Румъния - 43 на сто, а най-висок в Люксембург – 85%.191 (вж. Приложение 

3). Тази тенденция се потвърждава и от данните за България. Структурата на заетостта е 

различна в отделните страни, но от данните в приложението прави впечатление, че в 

страните, които са по-развити в технологично отношение и са с по-висок стандарт на 

живот, стойностите на аграрния и индустриалния сектор са около и по-ниски, а за сектора 

на услугите са около и по-високи от средните за ЕС – това се отнася за Австрия, Германия, 

Дания, Холандия, Финландия, Франция, Швеция и др. Единствената страна, в която 

относителният дял на заетите в селскостопанския сектор е по-висок, а в сектора на 

услугите е по-нисък отколкото в България, това е Румъния и тези две страни са с едни от 

най-ниските доходи на човек от населението в ЕС. 

Изводът, който може да се направи е, че най-развитите страни имат структура на 

заетостта, при която производствените сектори са с относителен дял около и под средните 

стойности, а за секторът на услугите те са около и над средните за ЕС. Това се дължи на 

обстоятелството, че селскостопанското и промишленото производство в тях е наситено с 

достатъчно техника и технология и изискват минимален брой заети лица, за разлика от 

България и Румъния.  

Изследването на заетите лица е извършено за периода 1997-2010 година, тъй като от 

тогава е в сила Националната отраслова класификация и това е времето на реални промени 

в националното стопанство в посока към пазарна икономика. Освен това през този период 

все повече набира сила частното предприемачество и се изменя досегашната структура на 

икономиката по форми на собственост. Ускореният ръст на заетостта спрямо данните за 

последните години е резултат основно от нарасналия брой на заетите лица в частния 

сектор на икономиката. 

Данните свидетелстват за това, че преобладаващата част от заетото население е 

съсредоточена в сферата на услугите – над 50% от 2003 година насам (фиг. 9), а 

фактическите съотношения в разпределението на заетите лица по сектори за този период 

са показани в таблица 22. 

                                                
191 http://www.manager.bg/news/nay-mnogo-balgari-rabotyat-v-sferata-na-uslugite 
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Фиг. 9. Относителен дял на заетите лица в сектора на услугите 

 

Вътре в сектора дейността с най-голям принос за формирането на този дял е 

“Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – 15,4%. 

Относителният дял на тази дейност през целия разгледан период непрекъснато расте, 

следват “Държавно управление и задължително обществено осигуряване” с 6,4% и 

“Транспорт, складиране и съобщения” с относителен дял от 6,2% за 2008 година. 

При съпоставяне броя на заетите по дейности в началото и в края на изследвания 

период се установяват три тенденции: на запазване, на намаляване и на нарастване. 

Относително запазват своя дял заетите лица в селското стопанство, производството и 

разпределението на електроенергия, газ и вода и във финансовото посредничество. 

В дейностите, където се забелязва спад, той може да бъде степенуван: висок (над 

50%) е за добивната промишленост и нисък (под 30%) за преработващата промишленост, 

транспорта и съобщенията, образованието и здравеопазването. 

Нараства относителният дял на заетите в много от дейностите от сектора на 

услугите: средно (между 30 и 50%) е то за търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 

стоки за домакинството, хотели и ресторанти, операции с недвижимо имущество и бизнес 

услуги, държавно управление и задължително обществено осигуряване и ниско (под 30%) 

– в други дейности, обслужващи обществото и личността. 

 
 

35

40

45

50

55

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Заети в сектор услуги



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2020,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2020,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

 102 

Таблица 22 

Структура на заетите лица по икономически сектори и дейности192 
                                                                                                                                                                                                    (%) 

Икономически дейности 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Селско, ловно, горско и рибно стопанство 25,4 26,2 25,8 26,2 24,1 23,9 23,1 22,3 21,4 20,5 19,7 19,4 19,8 19,8 

Добивна промишленост 1,9 1,8 1,6 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

20,1 
Преработваща промишленост 23,8 22,9 21,1 20,7 20,1 20,4 19,8 19,7 19,6 19,6 19,6 19,2 18,2 

Производство и разпределение на електроенергия, газ 

и вода 
1,9 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 

Строителство 4,4 4,1 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 4,2 4,8 5,8 6,2 6,7 7,2 6,3 

Общо индустрия: 32,0 30,6 28,9 28,3 27,2 27,4 26,6 26,6 27,0 27,9 28,3 28,3 27,7 26,4 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки 

за домакинството 
9,8 10,7 11,5 11,8 12,4 12,6 12,8 13,5 13,9 14,1 14,3 15,4 14,9 

26,9 
Хотели  и ресторанти 2,3 2,2 2,6 2,9 3,4 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 

Транспорт, складиране и съобщения 7,2 7,5 7,5 7,4 6,8 6,7 6,6 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 

Финансово посредничество 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 

Операции с недвижимо имущество и бизнес услуги 3,1 3,3 3,7 4,0 4,0 4,2 4,4 4,8 4,9 5,1 5,4 5,6 6,4 0,8 

Държавно управление и задължително обществено 

осигуряване 
2,5 2,6 2,9 3,1 7,3 7,1 7,2 6,9 7,0 7,0 6,8 6,4 6,4 

15,4 
Образование 7,7 7,4 7,5 7,3 6,4 6,3 6,1 5,9 5,8 5,6 5,5 5,3 4,9 

Здравеопазване и социални дейности 5,6 5,3 5,3 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 

Други дейности, обслужващи обществото и 

личността 
3,1 3,0 3,2 2,9 2,7 2,8 4,3 4,4 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 8,9 

Общо услуги: 42,6 43,2 45,3 45,5 48,7 48,7 50,3 51,1 51,6 51,6 52,0 52,3 52,5 53,8 

                                                
192 Изчислено по данни от Основни макроикономически показатели, НСИ, 2008, с. 82-90 и Социално-икономическо развитие на България, НСИ, 2007, с. 302 – 

303 и 2009, с. 88; Статистически годишник 2010, с. 103 и http://www.nsi.bg/ORPDOCS/GDP_2.1.1.xls 
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Тези тенденции на спад, нарастване или запазване в края на разглеждания период 

при отделните дейности са отражение на последиците от структурната реформа, влиянието 

на демографската криза, нарастване потребностите от услуги  и др. 

Заетите в услугите от 42% достигат над 53%, като най-голям принос за това - над 

58% се дължи на нарастване броя на заетите в търговия, ремонт на автомобили, лични 

вещи и стоки за домакинството, следвано от държавно управление и задължително 

обществено осигуряване и операции с недвижими имоти и бизнес услуги. Това показва, че 

увеличаването на броя на заетите е в предимно икономически дейности, изискващи ниско 

или средно квалифицирана работна сила, с предимно ръчен труд или във фирми работещи 

на ишлеме, собственост на чуждестранни инвеститори, които са привлечени в страната 

основно от ниските заплати. 

Самото увеличаване на заетостта в сферата на услугите изменя и структурата на 

заетостта вътре в сектора и тя се характеризира с това, че най-голям дял в структурата на 

заетостта се пада на дейност “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството” – 29,3% (виж таблица 23). Относителният дял на тази дейност в заетите 

лица се увеличава с 6,2% за разглеждания период. Подобно увеличение се забелязва и в 

държавното управление, където относителния дял расте със 7%. В дейностите “Транспорт, 

складиране и съобщения”, “Финансово посредничество”, “Образование” и 

“Здравеопазване” има спад в относителния дял. Това за някои от тези дейности може да се 

отчете като положителна тенденция, тъй като в транспорт, складиране и съобщения и 

финансово посредничество расте БДС и това води до увеличаване на тяхната 

производителност. 

Данните показват, че до 2009 г. с най-бързи темпове се увеличава относителния дял 

на заетите в търговията, а делът на заетите в здравеопазването и социалното осигуряване 

през изследвания период бележи тенденция на намаляване. 

Най-динамична в своето развитие се оказва дейността от сектора на услугите – 

“Финансово посредничество”. Основен фактор за развитието ѝ е голямата кредитна 

активност на търговските банки, а също така и бързото развитие на небанковите 

финансови институции и високата рентабилност на финансовите пазари през разглеждания 

период. От значение тук е и преструктурирането на банковия сектор, което предполага 

подобряване на нейната ефективност. Относно заетите обаче динамиката в тази дейност не 

е толкова голяма и дори се забелязва намаление на заетите, въпреки реализираната по-

голяма БДС, което като цяло се отразява благотворно на производителността на труда в 

нея.  
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Таблица 23 

Структура на заетите в различните дейности от сферата на услугите в Република България193 

(%) 

Икономически 

дейности 

Години 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Търговия  23,05 24,76 25,31 26,01 26,29 27,02 27,57 27,75 27,95 29,33 28,02 29,25 

49,5 50,0 Хотели и ресторанти 5,35 5,18 5,70 6,28 6,28 6,14 6,58 6,56 6,67 6,84 8,80 7,67 

Транспорт и съобщения 16,95 17,38 16,64 16,20 16,33 15,75 14,23 13,73 13,51 13,44 11,88 11,76 

Финансово 

посредничество 
2,97 2,76 2,47 2,42 2,62 2,42 2,35 2,33 2,72 2,67 2,36 2,84 3,1 3,4 

Недвижими имоти и 

бизнес услуги              
7,33 7,56 8,15 8,92 9,69 9,74 10,07 10,61 11,04 10,82 8,81 10,76 13,0 13,2 

Държавно управление 5,86 5,93 6,42 6,77 7,17 7,16 7,59 7,75 8,47 8,38 12,90 12,14 

29,4 28,6 Образование  18,01 17,11 16,48 16,11 14,96 14,52 13,15 12,71 12,60 11,99 11,74 10,05 

Здравеопазване 13,19 12,27 11,71 10,94 10,57 10,77 10,14 9,88 9,06 9,15 8,73 8,00 

Други дейности, 

обслужващи 

обществото и 

личността 

7,29 7,05 7,12 6,35 6,09 6,48 8,32 8,68 7,98 7,38 6,76 7,54 5,0 4,9 

Общо за сектор 

“Услуги”: 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

                                                
193 Изчислено от автора на база данни от Основни макроикономически показатели, НСИ, 2008, с. 82-90; Статистически годишник 2008, с. 84-85; както и 

http://www.nsi.bg/ORPDOCS/GDP_2.1.1.xls 
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Икономическата и социалната оценка на осъществените структурни промени 

може да се направи от различни гледни точки. Например, да се проследи 

икономическата ефективност от преструктурирането. В този случай оценката е 

положителна, тъй като работната сила се премества от по-ниско към по-високо 

ефективни дейности. Забелязва се също движението ѝ към новоразвиващи се дейности 

на икономиката каквито има и те са най-вече в сферата на услугите. 

Една от основните характеристики за отрасловото разпределение на заетите са 

темповете на тяхното изменение през разглеждания период. Въз основа на този 

показател отраслите могат да се разделят на четири групи. 

Първата включва най-бързо намаляващите отрасли, чиито средногодишни 

темпове на намаление надхвърлят 3% в рамките на целия разглеждан период. Това са 

преработващата промишленост (-3,8%) и като цяло сектора на индустрията (-4%). 

Втората група обединява дейности със среден темп на намаление между 1,5 и 3%. Тук 

влизат секторите селско стопанство и образование. 

В третата група попадат най-бавно намаляващите отрасли, чиито 

средногодишен темп на намаление е под 1,5%. Към тази група се причисляват 

добивната промишленост (-1,1%), производство и разпределение на електроенергия, газ 

и вода (-0,2%), транспорт, складиране и съобщения (-0,7%), здравеопазване и социални 

дейности (-1,2%).  

В четвъртата група са обособени отраслите, в които се забелязва увеличение 

на броя на заетите през разглеждания период. Това са търговия, ремонт на вещи и стоки 

за домакинството (+4,4%), операции с недвижимо имущество и бизнес услуги (+2,1%), 

държавно управление (+1,5%), строителството (+1,1%), както и хотели и ресторанти 

(+1%), други дейности, обслужващи обществото и личността (+0,5%). Тук ще отнесем 

и финансовото посредничество, където не се забелязва промяна в структурата на 

заетите лица, в течение на разглеждания период.  

Колебанията в относителния дял на заетите лица във всяка една от дейностите в 

сектора на услугите показват, че една от най-големите разлики се забелязва в 

държавното управление. Там за десет години относителния дял на заетите нараства със 

7% (основно за сметка на общинските администрации). Това се дължи до голяма степен 

на нарасналата администрация и като цяло не води до повишаване на 

производителността в сектора. Следва образованието със 7,96% и търговията с разлика 

от 6,28%. При търговията тази разлика се оценява положително и действа благоприятно 

върху развитието на целия сектор, тъй като води до създаването на по-голяма БДС. 

Докато в образованието това намаление се дължи на отлив от страна на заетите поради 

ниските заплати в сектора, демографската криза и преструктурирането на тази дейност. 
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Таблица 24 

Изменение в структурата на заетите лица по икономически дейности в сектора на услугите194 

Икономически дейности 

Стойност в 

началото на 

периода 

Стойност 

в края на 

периода 

Минимална 

стойност 

Максимална 

стойност 

Максимална 

/минимална 

стойност 

Абсолютно 

изменение за 

периода 1997-2008г. 

Най-голяма 

разлика през 

годините 

Търговия 23,05 29,25 23,05 29,33 1,2725 +6,20 6,28 

Хотели и ресторанти 5,35 7,67 5,18 8,80 1,6988 +2,32 3,62 

Транспорт и съобщения 16,95 11,76 11,76 17,38 1,4779 -5,19 5,62 

Финансово 

посредничество 
2,97 2,84 2,33 2,97 1,2747 -0,13 0,64 

Недвижими имоти и 

бизнес услуги 
7,33 10,76 7,33 11,04 1,5061 +3,43 3,71 

Държавно управление 5,86 12,14 5,86 12,90 2,2014 +6,28 7,04 

Образование 18,01 10,05 10,05 18,01 1,7920 -7,96 7,96 

Здравеопазване 13,19 8,00 8,00 13,19 1,6488 -5,19 5,19 

Други дейности 7,29 7,54 6,09 8,68 1,4253 +0,25 2,59 

Дял като цяло за сектор 

услуги: 42,6 52,5 42,6 52,5 1,2324 +9,9 9,9 

                                                
194 Източник: изчислено от автора на база данните от таблица 23. 
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Структурата и качеството на работната сила в сектора на услугите са много 

важни за икономическото развитие и конкурентоспособността на икономиката, тъй 

като тя в повечето случаи има пряк контакт с потребителите и въздейства върху тях 

посредством услугите на образованието, здравеопазването, търговията, транспорта, 

културата, изкуството и т.н. „Застаряването на населението в България обаче има 

съществени икономически последици върху тях. От една страна се променят броят, 

структурата и динамиката на работната сила, което се отразява върху 

производителността на труда и постигнатите темпове на икономически растеж, а от 

друга страна, се променя търсенето на стоки и услуги. Освен това настъпва изменение 

в размера и структурата на социалните разходи за пенсии, медицинско обслужване, 

образование и др., което рефлектира върху бюджетната политика и оттам – пак върху 

икономическия растеж.”195 

Оттук връзката между сферата на услугите и демографската ситуация в 

страната е голяма, тъй като сферата на услугите оказва влияние върху 

възпроизводството на населението като здравните, социално - битовите, 

образователните и други услуги, влияят върху равнището на раждаемост и начина на 

живот. На свой ред броя и структурата на населението и неговата мобилност влияят 

върху търсенето на услуги. От друга страна, структурата на заетостта и нейната 

динамика определят възможностите за увеличаване броя на заетите в сферата на 

услугите.   

Именно оттук произтичат и потребностите от други услуги като адекватно 

развито здравеопазване, което да спомогне за удължаване продължителността на 

живот на работната сила и на населението като цяло, от туризъм и търговия, които да 

оптимизират свободното време и да възстановят работната сила, а също така услуги 

свързани с културни и масови прояви, които да обогатят работната сила. Така, 

секторът на услугите играе ключова роля при формирането на човешкия фактор. Той 

не само създава, но и използва за собствени нужди голяма част от образованите и 

квалифицирани кадри. 

Направеният дотук анализ на секторната заетост в българската икономика 

показва неговата актуалност и трайното му присъствие, както в икономическите 

изследвания, така и в икономическата политика на страната. Това е така, тъй като тя е 

тясно свързана с проблемите на технологичното развитие, преструктурирането на 

икономиката, инвестициите, безработицата, ефективността на производството, 

производителността на труда и др. 

В заключение картината, която се очертава относно заетите лица в българската 

икономика показва ролята на сектора на услугите за създаването и формирането на 

квалифицирана работна сила, която да се използва във всички сектори на 

икономиката. Разпределението ѝ по сектори става на база потребностите от нея и тук 

отново се вижда, че превес има сектор услуги, който осигурява работа на над 50% от 

трудоспособното население в страната. Това разбира се е напълно логично като се има 

предвид, че българската икономика се намира на етап от своето развитие, когато този 

сектор привлича все повече заети лица.  

Секторът на услугите към момента създава най-много работни места в 

икономиката (в него работят вече повече от два млн. души) и добри възможности за 

трудова реализация. В резултат на направения анализ могат се формулират и следните 

изводи във връзка с преструктурирането на заетостта в страната:  

                                                
195 Рангелова, Р., Теорията на ендогенния икономически растеж: възникване и развитие, сп. 

Икономически изследвания, 3/1999, с. 23. 
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1) Нарасналият относителен дял на заетите лица в сектора на услугите е 

резултат не само от понижената заетост в индустрията, а и на реално нарастване на 

заетите в дейностите от сектор “Услуги”, където те получават възможност за изява и 

развитие на своите знания и умения; 

2) Повишението, което се наблюдава на заетите в икономиката през 

разглеждания период е точно колкото увеличението на заетите в услугите. 

Следователно, цялата положителна разлика се дължи на увеличаващия се брой заети в 

сектора; 

3)  Отчетеният спад на броя на работещите в някои от дейностите от сектора има 

и негативни страни, тъй като намалява заетостта като цяло (образование, 

здравеопазване, финансово посредничество), но от друга страна това намаление е 

свързано с по-рационалното използване на човешкия капитал и като цяло увеличава 

производителността на труда; 

4)  Заетостта в услугите има ясно изразени социални функции - създава работни 

места, намалява безработицата, повишава квалификацията, знанията и уменията на 

работната сила, подобрява здравословното състояние (по-малко отсъствия от 

работното място поради заболяване и др.); 

5)  Засега трудовите ресурси се насочват в дейности, свързани с решаването на 

текущите икономически проблеми, а тези със стратегическо значение  (образование и 

здравеопазване) изостават. Това налага да се увеличават средствата от Държавния 

бюджет за подобряване на условията и заетостта в тях; 

6)  Само по-големият брой на заетите в дейностите от сектора на услугите не 

гарантира високи темпове на растеж и по-висок стандарт на живот в страната. Върху 

тях влияние оказват и множество други фактори като тяхната по-добра квалификация 

и умения за работа, създаването на по-голяма добавена стойност и оттук повишаване 

на производителността както в сектора на услугите, така и в пределите на цялата 

икономика. 

На база на направения анализ и изводи за секторната структура на заетостта в 

страната може да се очертае като проблем по-нататъшното развитие на България по 

отношение промените в структурата на икономиката и респективно заетостта.  

Промените в структурата на заетостта са положително явление, крайният 

резултат, от което теоретично би могла да се доближи до този в развитите европейски 

държави. Към 2010 година обаче съотношението на заетите от трите сектора е 

20:27:53, като е нереалистично да се очаква скорошно достигане до средното за 

страните от ЕС съотношение от 7:23:68. Тук разбира се е необходимо да се отчете и 

спецификата на страната, тъй като България има природни ресурси, благоприятен 

климат и традиции в развитието на селското стопанство и преработващата 

промишленост, което няма как да не се отрази на структурата на икономиката и 

избора на трудова заетост от страна на населението. Затова постигането на структура 

от 15:25:60 в близка перспектива е добра алтернатива пред секторната заетост, а също 

и причина с правителствени мерки и програми да се постигне една така структура на 

заетостта в страната, която да я доближи до развитите европейски икономики. Това 

като начало може да стане с намеса от страна на правителството по отношение на 

професионалното ориентиране, където има много проблеми и несъответствие между 

търсените от работодателите кадри и тези, които излизат от образователната система. 

Голяма част от търсените специалности са в дейности, които създават висока БДС, но 

образователната и квалификационната системи у нас не могат да ги осигурят. 

Проблем при планирането на необходимостта от кадри създава и липсата на 
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достатъчно достоверна информационна база за анализ, тъй като информацията, която 

събира Националния статистически институт е насочена преди всичко към 

количествени характеристики на работната сила и много малко към нейните 

качествени такива. 

 

2.4. Приносът на услугите в създаването на брутната добавена стойност 

(1997 – 2010 година). 

За да се придобие по-ясна представа за преструктурирането на икономиката, 

анализът следва да продължи с проследяване на БДС по основни икономически 

сектори и приносът на всяка от дейностите в тях за нейното изменение. По този начин 

може да се отчете степента, в която те могат да устоят на кризи, техния експортен 

потенциал, а също и възможностите им за стимулиране на икономическия растеж. 

Анализът на структурните изменения в икономиката удовлетворява не само 

чисто познавателни интереси, но и определени практически задачи, тъй като 

секторната и отрасловата структура на производството е тясно свързана с 

ефективността в икономиката (която ще проследим в следващата глава на тази 

разработка). Усъвършенстването на структурата на икономиката е непрекъснат 

процес, зависещ от промените в обективните условия, изискванията на пазара и 

възможностите и потребностите на обществото. За да се управляват тези процеси 

целесъобразно и резултатно и да се изграждат оптимални пропорции на национално, 

регионално или друго равнище, е нужно да се изследва вътрешния строеж на 

икономиката, като тя се разглежда като съвкупност от свързани по определен начин 

сектори и дейности. 

Поставянето на структурата на икономиката и относителния дял на отделните 

сектори в основата на прираста на производството и реализирания растеж 

съсредоточават анализа върху брутната добавена стойност (БДС)196 създадена в 

отделните дейности на икономиката. За целта се отчитат относителните дялове на 

икономическите сектори и дейности в общата БДС. Те показват в рамките на общото 

увеличение на продукцията на кой сектор принадлежи решаващата роля.    

Целта на този параграф е да се разгледат и анализират първо измененията в 

секторната структура на икономиката в периода 1997 – 2010 година посредством 

подходящ статистически и иконометричен инструментариум, след което и вътрешната 

структурата на производството в сектор “Услуги”. Така ще може да се достигне и до 

източниците на един или друг ефект от тези изменения. За целта е необходимо да се 

измери степента на настъпилите структурни изменения от един период до друг, което 

ще позволи да се откроят основните тенденции в преструктурирането на БДС за 

сметка развитието на сектор “Услуги” през разглеждания период. 

При изследване на структурните изменения в БДС са използвани данни 

получени от различни източници на НСИ, а също и индивидуални и обобщаващи 

измерители на структурни изменения и различия. Посредством тези показатели се 

проследява в кои години се наблюдават значителни промени в структурата на 

произведената БДС по сектори и дейности. 

                                                
196 БДС е един от основните макроикономически показатели, които могат да се използват при 

характеризиране на икономическото развитие на отделните сектори и на страната като цяло. Тя е мярка 

за приноса на отделните сектори в БВП и представлява разлика между стойността на произведените 

през даден период стоки и услуги (брутна продукция) и стойността на изразходваните за тяхното 

производство стоки и услуги (междинното потребление). 
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Измененията в обема и структурата на БДС по икономически сектори са 

следствие от промените в българската икономика (заедно с навлизането на 

чуждестранни инвестиции), а именно: реституция на земи и сгради, масова 

приватизация, либерализация на цените и премахване на държавния монопол във 

външната търговия. 

В качеството на основен критерий за разграничаването на етапите в развитието 

на сферата на услугите може да се използва изменението в темпа на прираст на 

сектора на услугите в зависимост от степента на насищане на обществените 

потребности. Показател за това е коефициента на съотношение според дела на 

секторите в БДС.197  

Таблица 25 

Развитие на коефициента на съотношение, показващ дела на секторите в БДС за 

българската икономика 

Години  Коефициент  

1997 0,848 

1998 0,988 

1999 1,212 

2000 1,273 

2001 1,326 

2002 1,445 

2003 1,451 

2004 1,488 

2005 1,577 

2006 1,500 

2007 1,597 

2008 1,646 

2009 1,782 

2010 1,722 

           Източник: изчислено по данни на НСИ: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr =10 
 

Ако коефициентът е по-голям от две, сферата на услугите е развита на високо 

равнище, ако е между едно и две, има средно равнище на развитие и ако е под 

единица ниско равнище на развитие. В началото на разглеждания период в 

българската икономика този коефициент е под единица, но след 1999 година вече е 

между 1 и 2, т.е. има средно равнище на развитие на услугите и този коефициент 

непрекъснато нараства с тенденция да се доближи до 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
197 Този коефициент се изчислява като отношение между относителния дял на БДС на сектор услуги и 

сумата от относителните дялове на секторите селско стопанство и индустрия. 
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2.4.1. Промени в секторната структура на българската икономика. 
 

Добавената стойност, реализирана от всички субекти на националната 

икономика за 2009 година, възлиза на 58 864 млн. лв. В структурата на икономиката 

по сектори с най-голям дял в БДС е секторът на услугите (64,1% през 2009 г.), следван 

от индустрията (30,3%) и аграрният сектор (5,6%).  

Добавената стойност на аграрния сектор през 2009 година възлиза на 3313 

млн. лв. През периода от 1997 до 2009 г. той непрекъснато намалява относителния си 

дял в добавената стойност. От 26,2% през 1997 г. той намалява със 7,4% през 1998 г. и 

с още 7,8 пункта през периода 1999-2004 г. За 2010 г. делът на селското стопанство в 

БДС вече дори е 4,9%, но независимо от това той все още е висок в сравнение с този в 

страните от ЕС и САЩ, където в повечето случаи е под 3% (виж Приложение 6). 

Пред развитието на селското стопанство в България има редица ограничители 

като раздробена собственост, проблеми с фондове и програми от ЕС и т.н., освен това 

намаляването на дела на селското стопанство в брутната добавена стойност се дължи 

най-вече на бавния и неустойчив растеж в сектора, който е резултат от бавния процес 

на преструктурирането му. Забележителен е спадът на относителния дял на селското 

стопанство в БДС. За разглежданият период той е намалял с повече от 20 на сто – от 

26,2% през 1997 година на 4,9% през 2010 година.    

Секторът на индустрията през 2006 г. създава 31,4% от БДС в икономиката, 

като това е с 2% повече в сравнение с предходната година. С изключение на 

производството и разпределението на електроенергия, газ и вода, където добавената 

стойност намалява с 4,2%, останалите икономически дейности в сектора реализират 

повече добавена стойност: преработващата промишленост с 11,3%, добивната 

индустрия с 3,7%, строителството с 9,9%. Оттук секторът на индустрията през 2010 г., 

заема относителен дял от 29,5% от цялата БДС за страната. Като цяло индустриалният 

сектор увеличава относителния си дял в БДС на икономиката само с 1,6% за 

разглеждания период - от 27,9 през 1997 г. на 29,5% през 2010 година. 

Секторът на услугите ускорява развитието си и през 2010 година дейностите 

в тази сфера реализират над 60% от добавената стойност в икономиката. Основен 

принос за това има развитието на дейности със значими функции не само за сферата 

на услугите, но и за цялата икономическа система като транспорт, съобщения, 

търговия, финанси, кредит и застраховки, финансови и бизнес услуги и др. 

Относителният дял на БДС, реализирана от дейностите в сферата на услугите вече е 

над 65%, което е с близо 20% повече спрямо базисната 1997 година.  
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Таблица 26 

Структура на БДС по сектори на икономиката в България за 1997 – 2010 г., в % 

Икономически сектори 
Г      О      Д      И      Н      И198 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Селско стопанство 26,2 18,8 16,3 13,9 13,4 12,2 11,7 11,0 9,4 8,6 6,2 7,3 5,6 4,9 

2. Индустрия 27,9 31,5 28,9 30,1 29,6 28,7 29,1 29,2 29,4 31,4 32,3 31,4 30,3 29,5 

3. Услуги 45,9 49,7 54,8 56,0 57,0 59,1 59,2 59,8 61,2 60,0 61,5 61,3 64,1 65,6 

Общо БДС: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИКСИ199 KS *** 0,11 0,16 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,29 0,27 0,30 0,31 

Източник: изчислено по данни на НСИ, “Основни макроикономически показатели”, 2008, с. 40 и 71; “Основни макроикономически показатели”, 2005, с. 
85; “Статистически годишник” 2006, с. 134; “Статистически справочник” 2007, с. 209 и данни от www.nsi.bg 

 

За сравнение ще представим и развитието на структурата на БДС за други две икономики – САЩ и Китай, в първата от които 

селското стопанство заема дял под 3%, а секторът на услугите е около 80%, а в другата селското стопанство заема между 10 и 15%, а 

услугите под 50%. Българската икономика заема междинно положение между тях. 

 

Таблица 27  

Структура на БДС по икономически сектори на САЩ ( в %) 

Сектори 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Селско стопанство 2 2 2 2 1,4 1,2 1 0,9 1,2 1 1,2 1,2 

Индустрия 18 18 18 18 26,1 23,2 20,3 20,9 19,8 20,4 22,1 22,1 

Услуги 80 80 80 80 72,5 75,6 78,7 78,2 79 78,6 76,7 76,7 

Общо БДС: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИКСИ - 0 0 0 0,098 0,0602 0,024 0,031 0,019 0,026 0,0465 0,0465 

 

                                                
198 За сравнение икономиката на България през 1989 г. е била индустриална и структурата ѝ тогава е следната: селско стопанство – 10,9%, индустрия – 59,4% и 

услуги – 29,7%. Източник: http://www.stat.bg/bg/indicator/38/ 
199 Интегралният коефициент за структурните изменения (ИКСИ) КS е изчислен по формула от Гатев, К., Методи за анализ на структури и структурни ефекти, 

УИ “Стопанство”, София, 2007, с. 48. 
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Таблица 28 

Структура на БДС по икономически сектори на Китай (в %) 

Сектори 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Селско стопанство 15 15 15,2 14,5 14,8 13,6 12,5 11,9 11 10,6 9,6 10,1 

Индустрия 35 50 51,2 51,7 52,9 50,1 47,2 48,1 49,5 49,2 46,8 46,8 

Услуги 50 35 33,6 33,8 32,3 36,3 40,3 40 39,5 40,2 43,6 43,1 

ИКСИ - 0,239 0,259 0,261 0,281 0,229 0,177 0,187 0,204 0,198 0,1604 0,1613 

Източник: Статистически годишник 2007, с. 138; Статистически справочник 2008, с. 213; Eurostat yearbook 2008, р. 104;  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html и изчисления на автора. 

 
 

От таблиците и фигура 10 се вижда, че най-големи структурни изменения се отчитат в икономиката на Китай. Там ИКСИ е с 

най-високи стойности, следва българската икономика, в която коефициентът е с малко по-ниски стойности, но непрекъснато расте, за 

разлика от тези на Китай, които през последните години намаляват. Най-плавни са структурните промени, а в определени години 

дори липсват такива, в икономиката на САЩ. 

 

Фиг. 10. ИКСИ на трите икономики, илюстриращ структурните изменения в тях 
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Всичко това говори, че в САЩ тези промени в посока развитие на сектор 

“Услуги” до степента, в която се намират днес е станало години преди изследвания 

период и сега структурата на тази икономика се стабилизира около тези стойности. В 

българската икономика сектора на услугите заема преобладаващ дял именно в началото 

на изследвания тук период и постепенно структурата на икономиката се адаптира към 

такава пропорция, затова и промените тук са по-динамични. Относно икономиката на 

Китай може да кажем, че тя се различава от голяма част от останалите световни 

икономики, тъй като при нея секторът на услугите все още има по-нисък дял и е под 

този на индустрията.  

По-подробно динамичните промени в българската икономика ще проследим с 

помощта на темповете на прираст на БДС спрямо предходната година. 

Таблица 29 

Темп на прираст на БДС спрямо предходната година по икономически сектори200 

Години Селско стопанство Индустрия Услуги 

1997 35,3 -12,7 -16,9 

1998 1,2 11,9 -1,8 

1999 5,5 -6,8 5,9 

2000 -10,3 11,1 6,4 

2001 0,3 4,1 4,7 

2002 4,7 4,7 5,9 

2003 -2,3 5,7 4,7 

2004 2,3 4,1 5,7 

2005 -9,5 4,7 8,3 

2006 -1,0 7,8 7,1 

2007 -29,7 14,0 7,5 

2008 29,6 2,7 -0,4 

2009 -3,5 -8,0 0,5 

2010 3,9 1,6 -1,1 

Фиг. 11. Среден темп на растеж201 на относителния дял на всеки от секторите в БДС за 

разглеждания период (1997-2010 г.) 

                                                
200 Изчислено от автора на база данни от www.stat.bg 
201 Изчислено на база на данните чрез средно геометричен темп на изменение. 
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Динамиката на трите икономически сектора е различна и това дава отражение 

върху структурните промени в икономиката. Реален растеж бележи сектора на 

услугите, а също така и индустрията, но там той е по-малък. Причините за това са по-

големите инвестиции в тези два сектора, по-големият брой фирми, работещи в сектора 

на услугите и сравнително благоприятната конюнктура на световните пазари през 

разглеждания период, до настъпването на кризата през 2008 година. 

Таблица 30 

Динамика в развитието на секторите в България, средно годишен темп на прираст 

на БДС, % 

БДС 1997-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 1997-2009 

Селско стопанство -12,3 -2,2 -3,1 -3,0 -20,6 

Индустрия +2,2 -1,0 +2,3 -1,1 +2,4 

Услуги +10,1 +3,2 +0,8 +4,1 +18,2 

     Източник: изчислено от автора  
 

Промените в структурата на икономиката се дължат повече на различия в темпа 

на спада, а не толкова в темпа на растеж на някои от секторите. Отрасловото 

преструктуриране основно се състои в смяна на пропорциите и приоритетите в 

икономиката. Към най-важните фактори довели до тези изменения са променящият се 

начин на живот, броя на населението, новите потребности на производството и 

потреблението и др. В резултат на всичко това ресурсите се прехвърлят в сектора на 

услугите, който не е така зависим от износа, тъй като повечето от услугите се оказват 

на място. 

Силна пречка за разширяването на българския износ е изоставащото 

модернизиране и разнообразяване на продукцията, която остава аналогична на по-

евтините чужди изделия. Стоковият състав на външнотърговския обмен не създава 

предпоставки за разширяване и разнообразяване на българското производство и износ, 

макар косвено да подтиква фирмите към усъвършенстване и осъвременяване на 

продукцията.202   

Производството на материални продукти осигурява на сферата на услугите 

веществените ресурси, които са необходими за нейната дейност, от своя страна 

услугите осигуряват социалните фактори за икономическата дейност като предоставят 

услуги във връзка с образование, здравеопазване и много други. Увеличената 

производителност на труда и новите технологии позволяват на обществото да 

изразходва все по-малко труд за производството на стоки и все повече за предлагането 

на услуги както в областта на личното потребление, така и в сферата на 

производството. Услугите помагат по-добре да се организира бита на хората, а също и 

за увеличаване на свободното им време и за по-пълноценното му използване. Освен 

това услугите освобождават индустрията и селското стопанство от несвойствени и 

трудоемки дейности и така съдействат за повишаване на тяхната ефективност.  

Структурата на българската икономика започва да се доближава до тази в 

развитите страни, където делът на селскостопанският сектор е под 3%, на индустрията 

около 30 %, а този на услугите е над 60%.  

 

 

                                                
202 По-подробно относно зависимостите между икономическия растеж и задържащото влияние на 

структурните характеристики на външната ни търговия вж. Статев, Ст., Финансово развитие и 

икономически растеж – пътят на България: 1991-2006, С., УИ „Стопанство” 2009, с. 170-172.  
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Таблица 31 

Структура на БДС в ЕС по отрасли за 2009 година, %203 
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Австрия  1,5 21,8 7,3 23,5 23,7 22,1 

Белгия 0,7 16,3 5,4 21,7 30,5 25,4 

България  5,6 21,4 8,9 25,4 23,0 15,7 

Великобритания  0,8 14,9 5,9 20,4 34,1 23,9 

Германия  0,8 22,2 4,3 17,5 31,1 24,1 

Гърция  3,2 13,3 4,6 33,1 20,1 25,7 

Дания 1,1 17,4 4,9 19,5 27,4 29,8 

Естония  2,6 19,5 7,0 25,4 24,8 20,8 

Ирландия  1,4 23,9 8,5 17,5 28,7 20,0 

Испания  2,6 15,3 10,8 24,6 23,6 23,0 

Италия  1,8 18,8 6,3 22,2 28,8 22,1 

Латвия  3,1 14,0 6,6 28,0 26,1 22,2 

Литва  4,2 20,4 6,3 32,0 16,3 20,8 

Люксембург  0,3 8,2 5,8 19,9 49,0 16,9 

Полша  3,6 23,0 7,5 27,1 20,2 18,6 

Румъния  7,0 26,4 10,9 23,6 16,8 15,4 

Словакия  2,6 25,5 8,8 24,3 21,9 16,9 

Словения  2,4 23,2 7,9 22,0 23,3 21,2 

Франция 1,7 12,4 6,4 19,0 33,7 26,7 

Унгария  3,0 24,9 4,8 21,2 23,6 22,5 

Холандия  1,7 17,9 6,0 20,3 28,2 25,9 

ЕС-27 1,7 17,9 6,3 20,9 29,2 24,0 

 

Усъвършенстването на отрасловата структура на икономиката се обуславя от 

необходимостта да се балансират и комплексно да се развиват отделните дейности. За 

целта изследването на структурните изменения и тяхната динамика следва да обхваща 

следните направления: измерване структурната динамика на брутната добавена 

стойност; оценяване на стабилността и равномерността на отрасловата структура, както 

и сравнителен анализ на динамиката на структурните изменения на БДС със средно 

годишните темпове на растеж. За илюстрирането на всички настъпили промени 

полезни се оказват показателите, изразяващи структурните изменения в брутната 

добавена стойност през разглеждания период. 

От фигура 12 се вижда, че структурата става все по-неравномерна поради 

съсредоточаването на дейността основно в сектора на услугите и намаляване дела на 

останалите сектори. 

                                                
203 http://nbbmuseum.be/doc/seminar2010/nl/bibliografie/inleiding/eurostatpocketbook2010.pdf 
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Фиг. 12. Коефициент на неравномерност на структурата204 

Около равномерната структура националната икономика е била в периода до 

1999-2000 година, но това не означава, че това е оптималната структура за нея. Оттам 

нататък тя все повече се отдалечава от равномерната. В действителност обаче, 

структурни изменения могат да настъпват и без да се изменя степента на 

неравномерност.  

Освен по този показател отрасловата структура на българската икономика може 

да се изследва и с помощта на показателите изведени в таблица 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
204 Относно методиката за изчисляване на този коефициент вж.: Гатев, К., Методи за анализ на структури 

и структурни ефекти, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2007, с. 81. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Коефициент на неравномерност 0.1857 0.2692 0.3219 0.3452 0.3566 0.3789 0.3843 0.3928 0.4122 0.4124 0.4321 0.424 0.453 0.467474

Равномерност 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.33333
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Таблица 32 

Значения на обобщаващите измерители на структурни изменения205 

Относителен дял на отделните сектори  П      О     К      А      З      А      Т      Е      Л      И 

Години Селско стопанство Индустрия Услуги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1997 26,2 27,9 45,9 - - - - - - - - - 0,06777 

1998 18,8 31,5 49,7 14,8 0,4943 4,9333 0,1648 5,23323 49,5892 1,6939 9,0642 6,4094 0,06648 

1999 16,3 28,9 54,8 10,2 0,3181 3,4 0,1060 3,60648 40,2882 1,0346 6,2466 4,4170 0,10429 

2000 13,9 30,1 56,0 4,8 0,2107 1,6 0,0702 1,69706 14,6430 0,6553 2,9394 2,0785 0,12583 

2001 13,4 29,6 57,0 2,0 0,0704 0,6667 0,0235 0,70711 8,1854 0,2101 1,2247 0,8660 0,13520 

2002 12,2 28,7 59,1 4,2 0,1568 1,4 0,0523 1,48966 17,1651 0,4606 2,5807 1,8248 0,15758 

2003 11,7 29,1 59,2 1,0 0,0566 0,3333 0,0189 0,37417 2,8693 0,3216 0,6481 0,4583 0,16203 

2004 11,0 29,2 59,8 1,4 0,0734 0,4667 0,0245 0,53541 5,2284 0,2128 0,9274 0,6557 0,17193 

2005 9,4 29,4 61,2 3,2 0,1757 1,0667 0,0586 1,23288 12,1052 0,5166 2,1354 1,5100 0,19656 

2006 8,6 31,4 60,0 4,0 0,1727 1,3333 0,0576 1,42361 14,5514 0,4771 2,4658 1,7436 0,19788 

2007 6,2 32,3 61,5 4,8 0,3327 1,6 0,1109 1,71464 14,4903 0,8562 2,9698 2,1000 0,23868 

2008 7,3 31,4 61,3 2,2 0,2085 0,7333 0,0695 0,82865 6,0104 0,4700 1,4353 1,0149 0,22194 

2009 5,6 30,3 64,1 5,6 0,3136 1,8667 0,1045 1,99499 23,2311 0,7499 3,4554 2,4434 0,27663 

2010 4,9 29,5 65,6 3,0 0,1748 1,00 0,0583 1,0614 12,898 0,3791 1,8385 1,3 0,28594 

  1 Индекс на различията - изчислен е спрямо предходната година    

  2 Индекс на относителната структура пак спрямо предходната година   

  3 Линеен коефициент на абсолютните структурни изменения    

  4 Линеен коефициент на относителните структурни изменения - непретеглен   

  5 Квадратичен коефициент на абсолютните структурни изменения - непретеглен  

  6 Квадратичен коефициент на абсолютните структурни изменения - претеглен  

  7 Квадратичен коефициент на относителните структурни изменения   

  8 Евклидово разстояние       

  9 Обобщаващ измерител на структурни промени Kd    

10 Ентропиен коефициент на неравномерност ER     

11 Ъгъл α cosα = 0,925613405 или ъгъла α е 22,24 градуса     

                                                
205 Относно методиката за изчисляване на посочените показатели вж. Янкова, Н., Статистическо изследване на структурни изменения, академично издателство 
“Марин Дринов”, С., 2007, с. 23 и 65 , а също и таблица 2 на стр. 41 от настоящата разработка, където са изведени формулите на посочените показатели.  
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Резултатите от тези показатели дават възможност да се направят следните 

обобщения: отношенията между стойностите на отделните обобщаващи измерители 

дават основание да се направи извод за значително нарастване на структурната 

динамика в края в сравнение с началото на разглеждания период. Чрез индекса на 

различията, линейния коефициент на абсолютни структурни изменения, квадратичния 

коефициент на абсолютните структурни изменения – непретеглен, линейния 

коефициент на относителните структурни изменения – непретеглен, евклидовото 

разстояние и обобщаващия измерител на структурни промени това нарастване се 

оценява на 0,38 пъти; с индекса на относителната структура и линейния коефициент 

на относителните структурни изменения – непретеглен - на 0,63 пъти, а с всички 

останали обобщаващи измерители промяната в структурната динамика е в интервала 

0,44 – 0,47 пъти спрямо началния период. Следователно, изследването на промените в 

структурната динамика за две различни години би могла да се реши с голяма част от 

измерителите в таблица 32, тъй като те дават приблизително еднакви резултати. 

Измерителите индекс на относителната структура и линеен коефициент на 

относителни структурни изменения – непретеглен обаче не се препоръчват, тъй като 

дават завишена оценка.206 Най-достоверни стойности дават квадратичните 

коефициенти на абсолютни и относителни структурни изменения. 

Графичното представяне на динамиката на част от тези обобщаващи 

измерители на структурните изменения при база 1997 година показва, че те имат 

сходна форма на развитие. 

 

Фиг. 13. Динамика на значенията на обобщаващите измерители на структурните 

изменения в БДС на българската икономика 

 

 

 

                                                
206 Този проблем е разгледан в Казинец, А. С., Измерение структурных сдвигов в экономике, М., 1969, 

с. 112, а също и в настоящото изследване посочените измерители показват завишени стойности.  
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Фиг. 14. Графично представяне на общото структурно изменение и факторните 

влияния в БДС 
 

Структурните промени, определени посредством евклидовото разстояние d0, 

показват постепенно отдалечаване на структурите по отделни години спрямо 

структурата, определена за базисна (1997 г.). Промените в производствената 

структура за изследвания период могат да се анализират чрез оценка на тяхната сила и 

насоченост, т.е. чрез разлагане на евклидовото разстояние на факторни влияния – вж. 

фигура 15. 
 

 

Фиг. 15. Изменение на икономическата структура за периода 1997 – 2010 г. 
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Таблица 33 

Показатели, характеризиращи промените в БДС по основни сектори за периода 1997 - 2010 г (при база 1997 г.).207 

Години 

БДС (относителен дял) 

d0
208 d2 d3

209 

Фиктивна структура 

d4 Селско 

стопанство 
Индустрия Услуги 

Селско 

стопанство 
Индустрия Услуги 

1997 26,2 27,9 45,9 0 0,1543782 0 26,20 27,90 45,90 0 

1998 18,8 31,5 49,7 0,0906421 0,2196474 0,065268 23,12 32,04 44,84 0,052678268 

1999 16,3 28,9 54,8 0,133499 0,2775986 0,123219 23,86 30,87 45,27 0,038327535 

2000 13,9 30,1 56,0 0,160667 0,3003148 0,145935 23,34 31,67 44,99 0,048187135 

2001 13,4 29,6 57,0 0,1702762 0,3116713 0,157292 23,46 31,48 45,06 0,045858477 

2002 12,2 28,7 59,1 0,1925824 0,3364535 0,182074 23,64 31,21 45,15 0,042508822 

2003 11,7 29,1 59,2 0,1971243 0,3398543 0,185475 23,51 31,41 45,08 0,044977772 

2004 11,0 29,2 59,8 0,2063831 0,3487621 0,194383 23,45 31,50 45,05 0,046097722 

2005 9,4 29,4 61,2 0,2277235 0,369436 0,215057 23,33 31,69 44,98 0,0484252 

2006 8,6 31,4 60,0 0,2282148 0,3642238 0,209844 22,85 32,51 44,64 0,058360945 

2007 6,2 32,3 61,5 0,2574334 0,3912352 0,236856 22,63 32,93 44,44 0,063387695 

2008 7,3 31,4 61,3 0,2462965 0,3825715 0,228192 22,83 32,55 44,62 0,058838762 

2009 5,6 30,3 64,1 0,2759275 0,4153227 0,260943 23,02 32,21 44,77 0,054744862 

2010 4,9 29,5 65,6 0,290575 0,4317742 0,2773959 23,17 31,96 44,87 0,055182531 
 

* Развитието на производствената структура на страната по икономически сектори е представена с помощта на система от измерители, като за базисна е 
приета 1997 година и спрямо нея се оценяват промените. 

                                                
207 Източник: изчисления на автора. 
208 d0 e разстоянието между структурата за всяка година и базисната (1997 г.), а d1 е разстоянието между базисната (1997 г.) и равномерната структура (d1 = 

0,154378321). 
209 Тъй като факторното влияние d3 е с положителен знак, то следователно в своето развитие структурата на икономиката се отдалечава от равномерната. 
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Изменението в посоката на неравномерност е силно изразено за периода 1998 – 

2006 г. включително (за 2006 г. значението на d4 е 0,05836, а максималната стойност е 

за 2007 г. и е 0,063387695).  

Резултатите от проведеното изследване на промените в производствената 

структура за периода 1997-2010 г. дават основание да се направят следните 

обобщения: по отделни години стойността на факторното влияние d3 е близо 4 пъти 

по-голямо от стойността на факторното влияние d4. За периода 1998-2002 г. се отчитат 

близки стойности на изследваната производствена структура до базисната, при което 

факторното влияние d3 е определящо, т.е. то оказва по-силно влияние от факторното 

влияние d4. Такова развитие може да се приеме като коригиране на значителни 

структурни промени от предходни години. 

Структурните изменения на БДС, кореспондират със структурните промени на 

заетите лица в сферата на услугите. Данните за интегралния коефициент на тези 

структурни изменения при базисна структура тази от 1997 година са представени на 

следващата фигура. От нея се вижда, че и двата коефициента растат, но за БДС това 

става по-бързо в сравнение с интегралния коефициент на структурни изменения при 

заетите лица, който следва измененията в БДС.210  

 

Фиг. 16. Сравнение на интегралните коефициенти на структурни изменения на 

БДС и заетите лица за разглеждания период 
 

Данните за структурата позволяват да се направи извод, че трансформирането 

на икономиката се съпровожда с интензивното нарастване на сферата на услугите. Тя 

става източник за ръста в БВП, респективно БДС през разглеждания период и към нея 

се прелива все повече работна сила и ресурси от останалите сектори, което е и 

световна тенденция, тъй като тя има потенциал за развитие и разширяване на 

дейностите включени в нея. Главните причини за тази доминация на сектора на 

услугите могат да се обособят в две групи: методически и икономически причини. 

Към методическите се отнасят извършената промяна в класификацията на дейностите 

                                                
210 За сравнение може да се проследи изменението на ИКСИ и през предходните периоди спрямо 1997 

година. Виж Приложение 7. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0
0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0
0
9

2
0

1
0

Ks БДС

Ks ЗЛ



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2020,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2020,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

 123 

от НСИ.211 Тези промени изменят общата картина на относителните дялове на 

основните сектори в икономиката и секторът на услугите започва да доминира. 

Промяната засяга най-вече вътрешно-структурните пропорции. По-важни и 

определящи обаче са икономическите причини, сред които са спада на 

индустриалното производство, причинен от загубата на традиционни пазари, 

влошаване на международната конюнктура, засягаща българските 

експортноориентирани отрасли, а оттук и пренасочването на голяма част от 

инвестициите и трудовите ресурси от индустрията към сектора на услугите. 

Промените в структурата по сектори в България е трудно да бъдат определени 

като реално структурно адаптиране, защото те са резултат от спада на производството 

в индустрията и селското стопанство, т.е. има негативна структурна адаптация, при 

която неефективността на тези сектори води до промени в структурата на 

икономиката. В дългосрочен план обаче подобна нискоефективна производствена 

структура пречи на повишаването на производителността на труда. 

Най-сериозният проблем на българската икономика е „изтичането” на добавена 

стойност. За малка отворена икономика, каквато е българската, изтичането на 

добавена стойност е напълно закономерен процес, тъй като основната форма на 

реализация на нейния потенциал е външнотърговския стокообмен, а липсата на база за 

развитие на модерно производство стимулира износа на продукция в ранните етапи от 

веригата на добавената стойност. Катализатори на износа на добавена стойност са 

процесите на глобализация, които водят до съсредоточаване на негативи в 

българската икономика поради две основни причини. Първата е, че липсата на 

бариери пред свободното движение на стоки и услуги води до бързо изравняване на 

цените в страни със съществено различаващи се равнища на доходите на населението 

от България, т.е. конвергенцията на цените води до допълнително реално обедняване 

на българските домакинства. По-сериозният проблем обаче произтича от 

глобализацията на трудовите пазари, тъй като липсата на целенасочена политика по 

отношение на висококвалифицираната работна сила води до нейната миграция и 

оттам до нулев икономически ефект от инвестициите в образование. 

Следователно, проблемът с износа на добавена стойност произтича от 

неблагоприятната отраслова структура на българската икономика и подкопава 

нейните основи, лишавайки я от потенциал за развитие в дългосрочен план.   

 
 

2.4. 2. Структурни промени на БДС в сектора на услугите. 

 

Структурата на сферата на услугите се изразява чрез относителния дял на 

дейностите включени в нея. Количествена характеристика на тази структура дават 

данните за процентното отношение на БДС на отделните дейности към БДС създадена 

в сферата на услугите като цяло. Заедно с това, за да се даде по-пълна и всестранна 

характеристика на отрасловата структура и нейното изменение се използват и 

показателите брой заетите лица, стойност и структура на инвестициите в отделните 

дейности и др. (виж предходните точки на тази глава). 

Като обобщена количествена оценка за степента на измененията в 

икономическата структура на услугите в настоящето изследване се използва 

                                                
211 Според методиката на НСИ преди 1997 година, дейностите търговия, транспорт и съобщения се 

числят към производствената сфера, а след промяната те са прехвърлени към сектор “Услуги”. В 

резултат на тази промяна сектор услуги нараства, тъй като това са основни дейности, които заемат 

голям относителен дял и вече се числят към сектора на услугите, което води до увеличаване на дела му 

в БВП. 
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интегралният коефициент. Направените изчисления позволяват да се направи извод, 

че трансформирането на икономиката при прехода от индустриален стадий на 

развитие на обществото към постиндустриален се съпровожда от интензивното 

нарастване на сферата на услугите. Тя става един от източниците за ръста на БВП, 

респективно БДС и към нея се прелива все повече работна сила от останалите 

сектори, което е и световна тенденция. 

Така сферата на услугите създава положителни ефекти за останалите сектори 

на икономиката и за нейното цялостно развитие. Те се проявяват главно в 

технологичното развитие на обслужващите дейности, подобряването на 

образователно - квалификационната структура на населението, рационализиране на 

институционалната структура, повишаване на производителността и постигането на 

редица социални ефекти.212 

Същевременно секторът на услугите е силно повлиян от спада на вътрешното 

търсене и някой от неговите дейности продължават да изпитват затруднения, дори и 

към настоящия момент. С основен отрицателен принос са дейностите търговия и 

хотели и ресторанти. Развитието на сектора на услугите е силно зависимо от нивото 

на заетостта и доходите, които остават все още ниски и влияят отрицателно на 

потреблението на услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
212 Шишманова, П., Трансформационни ефекти на сектора на услугите в българската икономика, В: 

Сборник доклади от научна конференция – Икономическата теория в началото на XXI век – 

постижения, проблеми, перспективи, изд. Наука и икономика, ИУ – Варна, 2005, с. 457. 
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Таблица 34 

Структура на брутната добавена стойност по икономически дейности в сектор услуги, % 
 

Икономически дейности 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 

стоки за домакинството 
18,9 15,2 12,9 13,0 12,9 12,4 12,1 13,1 13,6 15,4 16,2 16,0 

38,6 37,1 
Хотели  и ресторанти 3,2 4,1 4,2 3,8 3,6 3,3 3,5 3,5 4,1 4,2 4,4 4,3 

Транспорт, складиране и съобщения 16,7 16,3 18,2 20,5 22,5 23,3 23,2 22,6 22,8 20,7 19,1 18,6 

Транспорт 11,8 10,6 11,3 12,5 13,0 12,5 12,1 11,8 12,1 11,4 11,3 10,7 

Съобщения 4,9 5,7 6,9 8,0 9,5 10,8 11,1 10,8 10,7 9,3 7,7 7,9 

Финансово посредничество 5,8 4,2 5,2 5,3 5,5 6,0 6,5 7,5 7,7 8,5 11,4 14,2 

36,5 37,2 

Операции с недвижимо имущество и бизнес услуги 36,5 36,2 32,5 30,2 29,2 28,4 27,4 26,7 25,6 26,0 24,4 24,3 

в т.ч. условна рента на жилищата, заемани от 

собствениците им 
29,7 29,5 24,0 21,5 20,9 19,8 19,0 17,2 15,9 15,0 13,2 12,3 

Операции с недвижимо имущество и бизнес услуги  

(без условната рента) 
6,8 6,7 8,5 8,7 8,3 8,6 8,4 9,5 9,7 11,0 11,2 12,0 

Държавно управление и задължително обществено 

осигуряване 
7,0 9,0 12,3 12,3 11,7 11,8 12,2 11,5 11,3 11,5 11,5 10,1 

24,9 25,7 
Образование 5,7 7,0 7,1 7,5 7,2 6,8 6,8 6,7 6,5 6,1 5,6 5,1 

Здравеопазване и социални дейности 4,2 4,6 4,8 4,4 4,4 5,2 5,5 5,2 4,8 4,0 3,7 3,7 

Други дейности, обслужващи обществото и 

личността 
2,0 3,4 2,8 3,0 3,0 2,8 2,8 3,2 3,6 3,6 3,7 3,7 

Общо за сектор “Услуги”: 45,9 49,7 54,8 56,0 57,0 59,1 59,2 59,8 61,2 60,0 61,5 61,3 64,1 65,6 

Източник: Структурата е изчислена по данни от Основни макроикономически показатели НСИ, С., 2007, с. 38-39 и 70-71; Статистически справочник 2008, С., 
НСИ, с. 209 и 213, както и Основни макроикономически показатели 2008, с. 40; http://www.nsi.bg/ORPDOCS/GDP_1.1.1.xls 
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Измененията в отрасловата структура отразяват редица процеси и са верен 

показател за характера и скоростта на икономическото развитие в страната. Освен това 

отрасловата структура на икономиката е и важна част при анализиране на темповете и 

пропорциите на икономическото развитие и за повишаване ефективността на всички 

дейности. 

Относителният дял на отделните сектори представен в таблица 34 показва, че 

най-голям дял от сектор услуги в създаването на БДС има дейността “Транспорт, 

складиране и съобщения” – около 20%, като по-голям е приноса на транспорта – 10,7%, 

а на съобщенията е 7,9%, на второ място е “Търговия, ремонт на автомобили, лични 

вещи и стоки за домакинството” – 16%, “Финансовото посредничество” – 14,2%, 

“Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” (без условната рента) – 12% и 

“Държавно управление и задължително обществено осигуряване” – малко над 10%. 

Останалите дейности от сектора заемат дял под 10% - образование – 5,1%, 

здравеопазване и социални дейности – 3,7% и същия дял се пада на “Други дейности, 

обслужващи обществото и личността”. 

Секторът на услугите има най-голям принос в растежа на БДС. Най-голям 

растеж от 2004 г. насам се наблюдава в търговията (15%). Навлизането на големите 

търговски вериги допринесе за повишаването на конкуренцията в търговията на 

дребно. Финансите са другия отрасъл от сектора на услугите, който отчита растеж през 

последните години (около 13% средногодишно за периода 2002 - 2006 година). 

Големият приток на капитал към страната, мотивиран от сравнително високата 

рентабилност на инвестициите и членството на страната в ЕС, са основни фактори за 

бурното развитие на финансовия пазар и след този период.  

В БДС на сектор услуги се включва и условната рента на жилищата на техните 

обитатели. В България делът на жилищната собственост е много висок и това оказва 

влияние върху размера на условната рента. Тя обаче няма връзка със заетите лица и 

БДС, чиято структура и динамика се изследва в тази разработка.213 Но дори и 

отчитането на условната рента не е основание да се подценява действителното развитие 

на сектора на услугите и приносът му в създаваната БДС и в БВП на страната.  

Водещата роля на сектора на услугите в икономиката нараства не само от факта, 

че се изменя отрасловата структура на БДС, но и с това, че усъвършенстването на 

вътрешно-отрасловата му структура води до промени в цялостната структура на 

икономиката. С постигането на относителна стабилност на структурата в сектора на 

услугите динамиката се пренася във вътрешноотрасловите структури на отделните 

дейности от сектора.  

 

 

 

 

 

                                                
213 В дейността “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” добавената стойност от условната рента 

на собствените жилища се класифицира изцяло като опериращ излишък в състава на сметка “Формиране 

на дохода” и не е свързана директно с реалното производство и трудовата заетост. Поради тази причина 

добавената стойност в резултат на условната рента се изключва при изчисляването на 

производителността на труда и при анализа на структурните изменения, както за сектора на услугите, 

така и за икономиката като цяло. 
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Изменението на БДС създадена в сектора на услугите през разглеждания период се характеризира със следните темпове:                                                                 

Таблица 35 

Абсолютен прираст и темп на растеж на БДС създадена в сектора на услугите214 

Години 

БДС в 

сектор 

услуги по 

текущи 

цени 

БДС в 

сектор 

услуги по 

цени от 

1997 г. 

Абсолютен прираст спрямо Темпове на растеж спрямо 

1997 година Предходната година 1997 година Предходната година 

По текущи 

цени 

По цени 

от 1997 г. 

По текущи 

цени 

По цени 

от 1997 г. 

По 

текущи 

цени 

По цени 

от 1997 

година 

По 

текущи 

цени 

По цени 

от 1997 

година 

1997 7142,87 7142,87 - - - - 100 100 100 100 

1998 10160,09 6790,53 3017,22 -352,34 3017,22 -352,34 142,24 98,2 142,24 98,2 

1999 11623,63 7191,17 4480,76 48,3 1463,54 400,64 162,73 103,99 114,40 105,9 

2000 13273,12 7651,41 6130,24 508,54 1649,49 460,24 185,82 110,65 114,19 106,4 

2001 15019,31 8011,02 7876,44 868,15 1746,19 359,61 210,27 115,85 113,16 104,7 

2002 16777,49 8483,67 9634,62 1340,8 1758,18 472,65 234,88 122,69 111,71 105,9 

2003 17506,34 8882,41 10363,47 1739,54 728,85 398,74 245,09 128,45 104,34 104,7 

2004 19390,22 9388,70 12247,34 2245,83 1883,88 506,29 271,46 135,77 110,76 105,7 

2005 21554,53 10167,96 14411,66 3025,09 2164,32 779,26 301,76 147,04 111,16 108,3 

2006 24433,14 10889,89 17290,27 3747,02 2878,61 721,93 342,06 157,48 113,35 107,1 

2007 28517,58 11706,63 21374,71 4563,76 4084,44 816,74 399,25 169,29 116,72 107,5 

2008 36185,00 17689,28 29042,13 10546,41 7667,42 5982,65 406,59 255,81 126,89 151,1 

2009 37863,00 18005,43 30720,13 10862,56 1678,00 316,15 530,08 260,38 104,64 101,8 

2010 38508,00 17882,96 31365,13 10740,09 645,00 -122,47 539,11 258,61 101,70 99,3 

 

 От таблица 35 се вижда, че БДС в сектора на услугите непрекъснато расте през разглеждания период и това се дължи освен 

на факторите посочени по-горе и на бурното развитие на голяма част от дейностите на този сектор. Забележителен е прирастът 

включително и през последните няколко години, които са белязани от кризата. 

 

                                                
214 Източник: изчисления на автора. 
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Таблица 36 

Изменение в структурата на брутната добавена стойност по икономически дейности 

Икономически дейности 

Стойност в 

началото на 

периода 

Стойност 

в края на 

периода 

Минимална 

стойност 

Максимална 

стойност 

Максимална 

/минимална 

стойност 

Изменение за 

периода 1997-

2008 г.215 

Най-голяма 

разлика през 

годините 

Търговия, ремонт на автомобили, 

лични вещи и стоки за домакинството 
18,9 16,0 12,1 18,9 1,5620 -2,9 6,8 

Хотели и ресторанти 3,2 4,3 3,2 4,4 1,3750 +1,1 1,2 

Транспорт и съобщения 16,7 18,6 16,3 23,3 1,4294 +1,9 7,0 

Финансово посредничество 5,8 14,2 4,2 14,2 3,3810 +8,4 10,0 

Операции с недвижими имоти и бизнес 

услуги 
36,5 24,3 24,3 36,5 1,5021 -12,2 12,2 

Държавно управление 7,0 10,1 7,0 12,3 1,7571 +3,1 5,3 

Образование 5,7 5,1 5,1 7,5 1,4706 -0,6 2,4 

Здравеопазване 4,2 3,7 3,7 5,5 1,4865 -0,5 1,8 

Други дейности 2,0 3,7 2,0 3,7 1,8500 +1,7 1,7 

Общо за сектор услуги: 45,9 61,3 45,9 61,5 1,3399 +15,4 15,6 

                                                
215 Използван е този период, тъй като до 2008 година се използва това отчитане на икономическите дейности, а след него данните са окрупнени и трудно може да 

се представи детайлизирана информация. Източник: изчислено и обобщено от автора на база данните от таблица 34.  



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2020,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2020,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

129 

 

Относно измененията в относителния дял на БДС по икономически дейности – 

таблица 36 се отчита, че операциите с недвижими имоти и бизнес услуги намаляват 

своя дял от 36,5% през 1997 г. на 24,3% през 2008 година, търговията – съответно от 

18,9 на 16,0% и здравеопазването от 4,2 на 3,7%. 

За сметка на тези намаления нарастват дяловете на финансовото 

посредничество от 5,8 на 14,2%, на държавното управление – от 7 на 10,1% и на 

транспорта и съобщенията от 16,7 на 18,6%. Най-значимите промени в тези дялове са 

настъпили през 2002 и 2003 година. Делът на целия сектор услуги през този период се 

изменя с 15,6%  в посока на увеличение.  

Относително постоянен е делът в БДС на образованието, който е около 5-6% от 

БДС в сектора на услугите. При него превишението на максималната над 

минималната стойност е 1,3 пъти. Най-голямо е колебанието на икономическата 

дейност “Финансово посредничество” със съотношение между максимална и 

минимална стойност от 2,7 пъти. 

Делът на сектора на услугите и на дейностите включени в неговия състав, само 

косвено отразява качествените изменения, протичащи в самия сектор. В развитите 

страни по света бързо расте значението на отрасъл научни изследвания, т.е. на 

отраслите, произвеждащи информация и нови знания. Бързото развитие на 

информационните технологии и средствата за връзка създават нови видове услуги за 

обработване и предаване на информацията (използване възможностите на Интернет, 

мобилните телефони и т.н.), докато в България тази част от икономиката се разглежда 

в “Други дейности, обслужващи обществото и личността” и по тази причина нейния 

принос трудно може да се изследва.  

Разширяват се и се усложняват деловите услуги – маркетингови, финансови, 

застрахователни и т.н., които също се явяват услуги по събирането и обработката на 

информация. Търсенето на услуги за производството и разпространението на знания 

става основния двигател на икономическия растеж в постиндустриалния стадий на 

развитие на икономиката. Всичко това е трудно да бъде отразено чрез разликите в 

относителните дялове на БДС в различните дейности от сферата на услугите, тъй като 

те предполагат и качествени промени, но все пак относителните дялове показват 

мястото на всяка една дейност и нейната роля в създаването на БДС. 

Съществуват обективни и субективни причини за нееднаквите пропорции и 

темпове в развитието на отделните видове услуги. Глобализацията на услугите оказва 

съществено въздействие върху общественото развитие като разширява достъпа на 

потребителите до висококачествени образователни, здравни, културни и туристически 

услуги извън страната. С международната експанзия на услугите се създават условия 

за намаляване разрива между развити и развиващи се страни по ключови 

икономически и социални показатели. 

В близка перспектива именно измененията на вътрешно-отрасловата структура 

ще влияят в най-голяма степен върху темповете на икономическо развитие на 

страната и на тях следва да се обръща все по-голямо внимание. В същото време не 

бива да се подценява значението на по-нататъшното развитие на секторната 

структура, тъй като относително слабите структурни изменения на макроравнище 

могат съществено да повлияят върху насоките и темповете на обществено-

икономическото развитие на страната. В този смисъл структурните изменения в 

икономиката се разглеждат и като един от факторите на растежа в съвременната 

българска икономика. 

Значението на тези изменения в сферата на услугите за повишаване на 

ефективността в националното стопанство се определя от мястото и ролята им в 
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процеса на производство и различията в производителността на труда по сектори и 

дейности. Поради това правилната оценка и умелото използване на възможностите за 

ускорено развитие на отделните дейности може активно да съдейства за ускоряване на 

икономическия растеж и за повишаване на производителността на труда.  

От всички показатели за развитието на българската икономика използвани тук 

може да кажем, че с изпреварващи темпове през разглеждания период нарастват тези 

в сектора на услугите, докато при индустрията и селското стопанство динамиката е 

по-малка. В сектора на услугите се наблюдава активност в дейностите финансово 

посредничество, търговия и ремонт на автомобили, особено преди навлизането на 

икономиката в криза. Тези дейности от сферата на услугите се открояват със силния 

си растеж най-вече поради агресивната кредитна политика на банките през този 

период. Впечатлява също и рязкото спадане на БДС в селското стопанство. Промените 

във вътрешносекторната структура на индустрията се изразяват най-вече в динамично 

развитие преди кризата на строителството, докато прирастът при другите дейности от 

сектора е малък, а в някои като производството на електроенергия, газ и вода се 

забелязва и спад. Тези тенденции в индустрията не се свързват с устойчив тип 

структурно равновесие, тъй като доминирането на темповете на прираст в 

строителството не може да продължи прекалено дълго и да издърпа сектора на 

индустрията значително напред.  

Друг извод от направения в тази глава анализ е, че не се очакват големи 

промени в макроикономическата динамика, тъй като тази икономическа структура е 

изградена сравнително от скоро, а и алтернативите не са много. Секторите, които 

изостават в развитието си не могат да повлекат след себе си преобладаващата част от 

икономиката. За това говори и определената устойчивост в относителните дялове на 

отделните сектори през разглеждания период. 

Използваните в тази глава от разработката показатели (брутна добавена 

стойност, инвестиции в ДМА и заети лица) дават възможност за сравнителна оценка 

на ефективността на сектора на услугите, а също така и за изграждане на 

икономическа стратегия и политика на държавата по отношение на този сектор. За 

целта от значение са промените, настъпили в относителните дялове на тези 

показатели през изследвания период по дейности. На база на тях и на ИКСИ могат да 

се разграничат дейностите от сектора на услугите, където са настъпили най-големи 

увеличения или намаления на относителните им дялове и въз основа на това те да се 

подредят според нарастването на относителния им дял при формирането на 

съответните показатели през периода (вж. Приложение 8). 

В крайна сметка на база резултатите от анализа в това приложение може да се 

заключи, че с най-съществени промени в относителните дялове на БДС, заетите лица 

и инвестициите в ДМА са дейностите търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 

стоки за домакинството; хотели и ресторанти; транспорт и съобщения и финансово 

посредничество и като цяло сектора на услугите, които са подредени на първите места 

по динамика на структурните изменения на тези показатели в тях. Освен това 

структурните изменения илюстрирани чрез тези показатели демонстрират сходни 

промени, което е посочено в таблици 8.3 и 8.6 от това приложение. 

Оттук на база на направения в тази глава от монографията анализ се 

формулират и следните изводи: 

1) Голяма част от дейностите в сферата на услугите са привлекателни за 

инвестиции и благоприятна основа за развитието на традиционните услуги, а също и 

за създаването на нови. Привличайки голяма част от инвестициите в българската 
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икономика, услугите допринасят и за технологичното и цялостното ѝ 

преструктуриране, а също и за постигането на редица социални ефекти; 

2) Една част от инвестициите са насочени към дейности като образование, 

здравеопазване, наука, транспорт и други (макар и в много по-малка степен), които не 

могат да се развиват изцяло на пазарен принцип. По този начин секторът на услугите 

подобрява и развива икономическата и социалната инфраструктура и допринася за 

преструктурирането на икономиката; 

3) Преструктурирането на инвестициите не е завършен процес и предстои 

решаването на редица проблеми в тази област като рационализиране на отрасловата 

им структура, насърчаване на чуждестранните инвестиции, с цел възстановяване на 

обема на инвестициите преди започването на кризата в страната, оптимизиране 

намесата на държавата като инвеститор и регулатор на инвестиционния процес и 

технологичното усъвършенстване на дейностите от сектора, благодарение на 

насочените към него инвестиции;  

4) Секторът на услугите към момента създава най-много работни места в 

икономиката на България (в него работят вече повече от два млн. души) и добри 

възможности за трудова реализация. Нарасналият брой на заетите лица в сектора на 

услугите е резултат не само от понижената заетост в индустрията, а и на реално 

нарастване на заетите в дейностите от сектор “Услуги”, особено в по-

комерсиализираните от тях; 

5) Отчетеният спад на броя на работещите в някои от дейностите от 

сектора през разглеждания период има негативни страни, тъй като намалява заетостта 

като цяло (такава е ситуацията в дейности като образование, здравеопазване, 

финансово посредничество), но от друга страна това намаление е свързано с по-

рационалното използване на човешкия капитал и като цяло увеличава 

производителността на труда в някои от тези дейности (финансово посредничество); 

6) Заетостта в услугите има ясно изразени социални функции - създава 

работни места, намалява безработицата, повишава квалификацията, знанията и 

уменията на работната сила, подобрява здравословното състояние (по-малко 

отсъствия от работното място поради заболяване и др.). Проблем при трудовите 

ресурси в сектора на услугите е факта, че те се насочват в дейности, свързани с 

решаването на текущите икономически проблеми, а тези със стратегическо значение 

като образование и здравеопазване например, засега изостават и това налага да се 

увеличават средствата от Държавния бюджет за подобряване на условията и заетостта 

в тях; 

7) Само по-големият брой на заетите в дейностите от сектора на услугите 

не гарантира високи темпове на растеж и по-висок стандарт на живот в страната. 

Върху тях влияние оказват и множество други фактори като тяхната по-добра 

квалификация и умения за работа, създаването на по-голяма добавена стойност и 

оттук повишаване на производителността както в сектора на услугите, така и в 

пределите на цялата икономика; 

8) Секторът на услугите ускорява развитието си като дейностите в него 

реализират през последните години над 60% от добавената стойност в икономиката и 

основен принос за това има развитието на дейности със значими функции не само за 

сферата на услугите, но и за цялата икономическа система като транспорт, съобщения, 

търговия, финанси, кредит и застраховки и др. Относителният дял на БДС, 

реализирана от дейностите в сферата на услугите в България вече е над 65%, което е с 

близо 20% повече спрямо 1997 година; 
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9) Промените в структурата по сектори в България обаче е трудно да бъдат 

определени като реално структурно адаптиране, защото те са резултат от спада на 

производството в индустрията и селското стопанство, т.е. има негативна структурна 

адаптация, при която неефективността на тези сектори води до промени в структурата 

на икономиката. В дългосрочен план обаче подобна нискоефективна производствена 

структура пречи на повишаването на производителността на труда. Не стои така 

въпроса с преструктурирането в останалите страни, които поддържат на едно добро 

равнище развитието на първичния и най-вече на вторичния си сектор и успоредно с 

това расте и производството в сектор услуги. 

Направеният анализ на динамиката на структурните изменения в тези основни 

показатели, характеризиращи развитието на българската икономика е насочен да 

подпомогне по-нататъшния процес на преструктуриране на икономиката чрез 

определяне на приоритетните дейности в нея и насоките на тези структурни 

изменения, с идеята да се повиши ефективността от тяхното функциониране и 

ресурсите да се насочат към по-продуктивни дейности. 

Влагането на толкова ресурси в сектора на услугите няма как да не промени и 

ролята им за динамиката на производителността и икономическия растеж в страната. 

Тази им роля обаче все още не е добре проучена и призната. Утвърдената представа 

преди тези промени бе, че този сектор реализира сравнително ниски темпове на 

повишаване на производителността на труда и че в него се влага по-

нискоквалифициран труд в сравнение с другите два икономически сектора. 

 

Глава трета 

Факторни зависимости в сферата на услугите и ролята ѝ за ресурсната 

ефективност и икономическия растеж в България 

3.1. Ресурсна ефективност и влияние на структурните изменения върху 

българската икономика. 

Ефективността е измерител на стопанското развитие при всички икономически 

процеси и усъвършенстването на структурата на икономиката, подобряване 

използването на ресурсите, оптимизация на производството, постигане на равновесие 

в икономическото развитие и други са подчинени на нея. Изследването на 

ефективността, чрез използването на подходящ комплекс от показатели за измерване 

и оценка, както и разкриването на факторите и механизмите за нейното повишаване 

имат ключово значение за икономическата теория и за стопанската практика на 

страната.  

Динамиката на сектор “Услуги” се обуславя от развитието на останалите 

сектори в икономиката, чиято ефективност предопределя и ефективността на сферата 

на услугите. Успоредно с това сферата на услугите оказва силно влияние и върху 

тяхното развитие, като различните дейности от нея се характеризират със специфични 

особености при формиране на резултата, което затруднява оценяването им и оттам и 

ефективността на сектора като цяло. Характерно за голяма част от тези дейности е, че 

те имат двойствена функция – икономическа и социална. Затова в сферата на услугите 

ефективността не е само икономическа, а е социално-икономическа. 

Освен това, резултатите в сферата на услугите се проявяват в един по-

дългосрочен период и това затруднява измерването на създадените от тях ефекти в 
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момента на влагането на ресурсите. Това е така, тъй като в тази сфера на икономиката 

влизат дейности като образование, здравеопазване, социално осигуряване, търговия, 

транспорт и съобщения, туризъм и развлечения.  

Зависимостта между икономическата и социалната ефективност показва, че в 

основата на социалната стои икономическата и затова вниманието е насочено повече 

към нея, без разбира се да се пренебрегва социалното значение на сферата на 

услугите, особено като се има предвид, че нарастването на икономическата 

ефективност неминуемо рефлектира и върху равнището на доходите и степента на 

задоволяване на потребностите.  

Затова в тази част от изследването се прави анализ на проблема за ресурсната 

ефективност на икономическата система и се извежда влиянието на дейностите от 

сектора на услугите върху нея. Основно е анализирана ефективността на два 

производствени фактора – заети лица216 и инвестиции в ДМА. 

Многоаспектността и сложността на показателите за ефективност в сектора на 

услугите създават трудности, както за теорията, така и за практиката и освен това не е 

окончателно решен въпроса за тяхното конкретно съдържание и пътищата за 

усъвършенстването им. Този проблем изисква създаването на практически приложима 

методика и показатели, които да се използват на национално и отраслово равнище. 

Практиката се нуждае от конкретна методика, с която да се определи каква част от 

нарастването на БВП например (чрез по-добрата квалификация, знания, умения и 

здравен статус на работната сила, заета в икономиката) е резултат от развитието на 

сферата на услугите. Засега това е трудно да бъде отчетено. 

По-високите темпове на нарастване на производителността на труда са 

доказателство за повишаване на ефективността и обратно. Затова отначало ще 

проследим динамиката на производителността като цяло в сектора, а след това и за 

отделните дейности, за да могат да се разкрият положителните и отрицателните 

тенденции в тях, влияещи върху общите икономически резултати. 

Изменението в ефективността от използването на труда в сферата на услугите 

може да се дължи на: изменения в количеството на заетите лица; в по-доброто 

използване на работното време; в интензивността на труда; в качеството на работната 

сила; в способността да се използва наличната информация по-добре; в по-

съвършените методи за управление и т.н. 

Както видяхме в предходната глава, отделните сектори имат различен 

относителен дял на заетите лица и на БДС. Във всеки от тях средно един зает създава 

различна по размер добавена стойност, следователно не е еднаква и секторната 

производителност на труда. Структурата на заетите лица влияе върху формирането на 

размера и структурата на БДС, а оттам и върху производителността на труда. По-

големият дял на заетите в секторите с по-висока производителност, влияе 

благоприятно върху размера на БДС. Обратно, при по-голям дял на заетите в 

секторите с по-ниска производителност, ефектът е отрицателен. Следователно, 

формиралата се за дадения период структура може да бъде относително по-

                                                
216 Изследването на ефективността в сферата на услугите обаче ще допринесе за реални изводи и 
резултати само при условие, че се усъвършенства статистическата информация и се детайлизират 

необходимите данни, защото към момента голяма част от заетите в тази сфера не са официално 

регистрирани и техния принос за увеличаване или намаляване на производителността на труда (ПТ) не 

може да бъде отчетен, а също така това може да доведе и до завишаване на действителната 

производителност на труда, тъй като тя се смята на база официалната БДС, но с по-малко от 

действителните заети лица. 
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благоприятна или по-неблагоприятна по отношение на средния размер на 

производителността на труда и чрез нея да влияе върху размера на БДС. 

През някои от разглежданите години увеличаването на делът на заетите лица в 

секторите с по-високо равнище на ПТ, води до съответно нарастване на общата средна 

производителност. През други години обратно, увеличаването на дела на заетите в 

секторите с по-ниско равнище на производителност, както и увеличаването на 

равнището на безработица поради трудности в прехвърлянето на заетите от една 

сфера в друга, води до непроизведена БДС. 

По-голямата заетост обаче няма да съдейства за икономически прогрес, ако не 

доведе до нарастване на количеството произведена продукция. Икономиката не се 

нуждае просто от повече работни места, а по-скоро има нужда от производителни 

работници и служители и по-ефективна икономическа организация, с помощта на 

които да е в състояние да произвежда повече продукция на човек от населението. В 

отминалия индустриален стадий, когато разширяването на производството се 

извършва главно чрез допълнително привличане на работна сила, растежът се 

предопределя от увеличаване броя на заетите лица и/или на продължителността на 

работния ден. Понастоящем такъв тип растеж не е типично, а само временно, 

частично, отраслово проявяващо се явление, което не може да оформи цялостния 

облик на растежа. При съвременният растеж обемът на използваните ресурси 

намалява в абсолютно и още повече в относително изражение. 

Успоредно с повишаването на производителността на труда се постига и по-

добро разпределение и преразпределение на работната сила, както в икономиката като 

цяло, така и в отделните дейности от сферата на услугите. По-рационалното 

използване на ресурсите и труда в крайна сметка позволява да се увеличи обемът на 

стоките и услугите и по-добре да се задоволят потребностите на обществото от тях. 

От съдържанието на икономиката не произтича необходимостта тя да се 

съпътства с непрекъснато ускоряване на производителността на труда през всеки 

следващ период. На практика такъв максималистичен модел на развитие трудно може 

да се реализира поради редица ограничения, свързани с наличните ресурси – от 

работна сила, производствени мощности, както и от недостиг на финансови 

източници. Едно непрекъснато ускоряване на производителността на труда би довело 

до засилване натиска върху околната среда и ще направи по-трудно осъществими 

усилията за постигане на устойчиво развитие в национален и глобален мащаб.217  

Поради различията в равнището на производителността на труда в отделните 

сектори на икономиката е необходимо да се проследи, в каква степен 

преразпределението на трудовите ресурси в полза на услугите е повлияло върху 

повишаването или понижаването на тази производителност. Изследването на ПТ 

обаче в българските условия в повечето случаи се натъква на редица проблеми като 

значителния дял на сива икономика, по-късния етап на започване на 

преструктурирането в страната, а също и периодичните промени в статистическата 

методика, което затруднява изследванията по въпроса. 

Съпоставянето на производителността на труда във времето налага 

елиминиране влиянието на цените в стойността на показателите за резултата от 

икономическата активност. За целта БДС от текущия период е представена по цени от 

базисния период – по цени от 1997 година.  

                                                
217 Леонидов, Ат., “Новата икономика”, сп. Икономически изследвания, 2/2003, с. 30. 
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Връзката между създаването на работни места и реализираната 

производителност на труда в отделните сектори в това изследване е представена чрез 

БДС на един зает в отделните дейности.218 

През последните години динамиката на БДС в реално изражение се определя 

преди всичко от производителността на труда. Само в началото на разглеждания 

период 1996 година и към края му – 2009 г., когато икономическата криза е най-силно 

изразена, производителността на труда е оказала въздействие в посока на намаление 

на произведената добавена стойност. В останалите години на разглеждания период тя 

е действала в посока на увеличение на БДС. Нарастването на ПТ между двете кризи от 

1996 до 2009 година е значително – с над 65% или 4,3% средногодишен темп. 

Производителността на труда в България нараства изпреварващо спрямо тази на ЕС, 

но равнището ѝ остава далеч под средното за него. ПТ на един зает в България през 

2000 година е 31,3% от средното равнище за ЕС-27, а през 2010 година тя достига 

41,5% и по този показател страната е на последно място в Европа, изпреварена през 

последните десет години дори и от Румъния. Нарастването на ПТ не е достатъчно 

бързо, за да осигури догонване и достигане на ПТ в страните от ЕС в средносрочен 

план. За преодоляване на тази разлика е нужно да се стимулира иновативното и 

технологичното преструктуриране на българската икономика и развитието на 

наукоемки производства, т.е. необходима е смяна на модела на интеграция на 

факторите на производство.   
 

 

Фиг. 17. Годишен темп на изменение на производителността на труда в България 

Преди 2009 година ПТ се характеризира със сравнително стабилен темп на 

растеж, но под влияние на кризата през 2009 г. темпът става отрицателен (-2,9%). За 

сравнение в Словения темпът е отрицателен още през 2008 година, когато ПТ там 

намалява с 0,9%, докато през предходните години, също както и в България, има 

                                                
218 Данните използвани за изчисляването ѝ са от НСИ и stat.bg. Производителността на труда е съставен 

икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения 
трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена 

икономическа територия за определен период. Този показател осигурява оценки за темповете на растеж 

на производителността на труда. На секторно ниво, резултатът от производствената дейност се измерва 

с брутната добавена стойност (БДС) създадена от съответния сектор в националната икономика. 

Всички оценки се правят съгласно приетите практики относно националните сметки, за да се осигури 

възможност за съпоставимост на производителността на труда между отделните сектори, тъй като тя е 

ключов показател за достигнатото икономическо равнище. 
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сравнително стабилни темпове на растеж (2006 г. 7,8%, а 2007 г. 6,2%)219, докато в 

Чехия темповете на прираст на ПТ намаляват, но не достигат отрицателни стойности. 

 

Таблица 37 

Прираст на производителността на труда в % спрямо предходната година220 

Страни 2005 2006 2007 2008 

България  3,6 3,1 3,2 3,5 

Словения  3,4 7,8 6,2 -0,9 

Чехия 5,2 5,0 3,0 2,0 
 

Динамиката на ПТ в българската икономика не би могла да се обясни със 

сериозно технологично подобрение на производствената база, тъй като в годините на 

ускорен икономически растеж се наблюдава забавяне на растежа на ПТ (при 

икономически растеж от 6,4% за 2007 година и безработица от 6,9%, годишния темп 

на изменение на ПТ е 3,2%), докато при забавяне на икономическия растеж (при 

икономически растеж от 0,2% за 2010 година и безработица от 10,3%, годишния темп 

на изменение на ПТ е 6,4%), ПТ рязко започва да нараства. Подобна зависимост 

издава екстензивния характер на производството в предходните години, при който не 

се разчита на по-голямо мобилизиране на наличните ресурси, което се постига чрез 

подобряване на технологичното равнище и оптимизиране на производствения процес, 

а на привличането на допълнителни, най-вече трудови ресурси и както се вижда в 

обслужващите дейности. При такъв вид производство, характерно и в условията на 

криза, на нарастване на ПТ при едновременно съкращаване на инвестиции и заети 

лица, не е възможно усвояване на предимства на международните пазари и не 

позволява реализиране на експортен икономически растеж. Още едно доказателство 

за това е и ниския дял на високотехнологичните продукти в износа на България за ЕС. 

Това е показател, както за технико-икономическото равнище на българското 

производство, така и за равнището на конкурентоспособност на страната като цяло. 

„Няма страна в света, която да има значителен дял на високотехнологичните стоки в 

износа, чиято конкурентоспособност да е ниска, и обратното.”221  

Таблица 38 

Дял на високотехнологичните продукти в износа на ЕС-27 за периода 1999-

2007 година, в %222 

Страна 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Средно за 

периода 

България  1,86 1,56 1,46 2,31 2,47 2,15 3,11 4,03 3,27 2,47 

Румъния  3,07 5,71 5,71 3,33 2,89 3,14 3,39 4,19 2,82 3,81 

Унгария  17,44 21,49 20,67 21,30 21,81 20,63 17,22 16,97 14,10 19,07 

ЕС-27 15,10 16,58 16,23 15,06 13,53 13,14 12,62 13,08 8,27 13,73 

                                                
219 Източник: Центральная и Юго-Восточная Европа 2008: испытание мировым кризисом, отг. Ред. Н. 

В. Куликова, РАН, Москва, 2009, с. 321. 
220 Пак там, с. 362. 
221 Ангелов, Ив., Догонващият икономически растеж и конкурентоспособността на българската 

икономика (макроикономически поглед), 2008. http://www.iki.ba.bg/englih/CVita/angelov/No094.htm 
222 Източник: Желев, П., Експортна специализация на България в отношенията с Европейския съюз 

(1999-2007 г.), с. 266. 
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Делът на високотехнологичните продукти в българския износ е твърде малък и 

през целия разгледан период е по-нисък от румънския, като едва през 2007 година 

България я изпреварва по този показател. В сравнение с Унгария разликата е 

значителна. Със среден дял на високотехнологични продукти в износа от 2,47% за 

периода, българската икономика е по-слабо специализирана в производството на 

технологично сложни стоки, отколкото сравнима с нея малка отворена икономика, 

каквато е унгарската. 

Все пак трябва да се отбележи, че въпреки колебливата тенденция, в 

динамичен план се забелязва постепенно покачване дела на високотехнологичните 

продукти в българската експортна листа за ЕС, т.е. налице е процес на 

преструктуриране на икономиката, който за съжаление е с много бавни и нестабилни 

темпове. На този фон са логични опасенията от възможността България и Румъния да 

попаднат в т.нар. „капан на нискотехнологичните подсектори”.223 

На по-ниско ниво на развитие главен източник за повишаване на 

производството и производителността са измененията в секторната структура на 

икономиката. Източникът на структурни промени се премества в отраслите на 

индустрията и особено в услугите. Страните от ЕС вече са преминали първата фаза на 

секторните структурни изменения и са на равнище отраслови, вътрешно отраслови и 

продуктови промени и основен източник за повишаване на производителността 

всъщност са подобренията във вътрешно секторните структури. Най-големи 

възможности за вътрешно структурна рационализация има в сектора на услугите, 

чиито дял на добавената стойност се стабилизира над 60% от общата за страната.  

Проблемите при анализа на ПТ са тясно свързани и се предхождат от 

измерване на нейното равнище и динамика. Сложността на въпроса не позволява да се 

изчерпят всички проблеми на измерването и анализа на тази производителност и 

определящите я фактори, но въпреки това конкретните данни за нея в България 

разкриват следните тенденции: ПТ в селското стопанство до 2000 г. бележи спад, след 

което до 2007 година постепенно нараства, но едва през 2006 година достигна 

равнището си от 1997 година. Основната причина за това е намалената брутна 

добавена стойност създадена в този сектор, а не толкова увеличение на броя на 

заетите. През кризисната 2008 г. ПТ в този сектор на икономиката намалява и отново 

достига стойности под тези за 1997 г. 

Намаляването на заетостта в промишлеността през разглеждания период с 

13,7% увеличава производителността на труда със 180%, т.е. на 1% намаление на броя 

на работещите съответства 13,14% нарастване на БДС на един зает. Увеличеният брой 

на работещите в сектора на услугите с 15,2% води до нарастване на 

производителността на труда със 152,1%, т.е. на 1% увеличение на заетите отговаря 

10% нарастване на БДС на един зает в сектора на услугите. Следователно, 

тенденцията е нарастване на ПТ във вторичния и третичния сектор и намаляване на 

ПТ в селското стопанство. 

През целия разглеждан период ПТ в сектора на услугите е по-висока от общата 

за икономиката. Също така през всичките разгледани години ПТ в сектора на услугите 

е по-висока и от тази в индустрията. Тези тенденции са изведени на основата на 

данните в таблица 39, където е изчислена производителността на труда през 

разглеждания период по основни икономически дейности.  

                                                
223 Пак там, с. 267. 
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Таблица 39 

Производителност на труда по основни сектори и дейности в хил. лв. по базисни цени  

Икономически 

дейности 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Селско, ловно и горско 

стопанство 
5100,6 4513,7 4070,8 4410,2 4742,8 4457,5 4623,6 4663,0 4879,8 5177,6 6255,0 4721,0 5365,0 5428,3 

Общо индустрия 4308,1 5666,1 6588,7 7285,8 7408,5 7443,3 7312,9 7538,9 7525,0 7865,6 7965,6 7145,3 7765,9 7791,2 

Общо за услуги 5304,4 7455,6 7976,9 8852,9 8278,7 8631,3 8166,3 8214,8 8134,7 8330,6 8726,7 8998,9 9210,9 9414,1 

Търговия, ремонт на 

автомобили, лични 
вещи и стоки за 

домакинството 

4340 4420,9 4080,1 4440,1 4206,7 4229,4 3906,9 3913,9 4226,3 4896 5144,9 5362 5577 5632 

Хотели и ресторанти 3498,3 6237,2 5853,8 5307,1 4224,1 4293,8 4174,1 4224,7 4530,3 4479,9 5097,6 3363 4535 4626,8 

Транспорт, складиране 
и съобщения 

5743,3 7419,8 8734,3 11187 13443 14844,6 14488,5 14928,9 14117,6 13127,6 13702,1 13035 12054 12198,4 

Финансово 

посредничество 
9955,8 13691,6 16779,2 19441,2 19240,8 24053,5 26438,9 28048,1 32211,2 32479,4 38430,4 29164 30912 31675,6 

Операции с недвижими 
имоти и бизнес услуги 

(без условната рента) 

4754,8 8176,5 8266,2 8684,3 8417,8 8802,9 7920,3 8521,2 7689,9 9123,8 9330,6 6875 7415 7562,7 

Държавно управление, 

задължително 
обществено осигуряване 

6135,3 15173,5 15261,7 16089,7 6415,2 6967 6933,6 7411,5 6983,6 6851,4 7657,5 6565 7218,5 7356,1 

Образование 1612,6 2929,1 3442,7 4123,3 4477,4 4507,2 4608,6 4873,2 4675,9 4994,5 4639,8 6962 7863 7964,2 

Здравеопазване и 
социални  дейности 

1654,7 2971,7 3292,1 3593,3 3873,7 4696,3 4921,1 4744,4 4226,7 3876,2 3932,9 6045,5 6917 6983,3 

Други дейности, 

обслужващи 

обществото и личността 

1423,1 3029,2 3090,2 4094,6 4511,3 4368,5 2674,4 2996,6 3265,9 3750,5 4077,8 4606 5317 5432,6 

Източник: изчисления на автора 
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От нея става ясно още, че производителността на селското стопанство, 

индустрията като цяло и някои от дейностите в сферата на услугите като образование, 

здравеопазване и други дейности, обслужващи обществото и личността е по-ниска в 

сравнение с общата за сектор услуги. Все пак останалите дейности от сектора на 

услугите компенсират тази по-ниска производителност и като цяло за сектора тя е 

най-висока, в сравнение с останалите сфери на икономиката. 

По произведена от един зает БДС в отделните сектори страната е на последно 

място в ЕС и обяснението за това може да се търси в образователно-

квалификационните характеристики на работната сила, в политиката на пазара на 

труда, в равнището на използваните технологии, в качеството на управленските 

решения и в редица други фактори, влияещи върху степента на използване на 

ресурсите. Най-ниска производителност от всички сектори в страните от ЕС се пада 

на селското стопанство в България – едва 2291 евро през 2010 година. За Румъния в 

този сектор производителността е 3138 евро, а Испания, Италия, Малта, Холандия и 

редица други страни надвишават българската производителност почти 

десетократно.224 

Преструктурирането на производството води след себе си и промени в 

структурата на заетостта (вж. фигура 16 на стр. 122). Като в сектора на услугите БДС 

нараства по-бързо от броя на заетите и осигурява увеличение на производителността 

на труда средно с 12%. 

При сравняване структурата на БДС, създадена в икономиките и структурата 

на заетите лица (вж. Приложение 3 и 6) се вижда, че най-ниско равнище има БДС 

създадена в селското стопанство за Европейския съюз като цяло – едва 1,7%, а заетите 

в него са 5,1%. Стойностите за останалите два сектора са почти еднакви с 

относителните дялове на заетите в тях лица, което показва, че има съответствие 

между заетост и произведена добавена стойност, за разлика от аграрния сектор, 

където ефективността е три пъти по-ниска. 

Във всички страни от ЕС процентният дял на заетите преобладава над дела на 

БДС в аграрния сектор, като в някои от страните това превишение е почти четири 

пъти и в тях доходите на населението изостават, в сравнение с развитите страни – това 

са България, Гърция, Румъния, Литва, Полша, Словения и Португалия. В най-лоши 

позиции са България и Румъния, които са с най-голям процент заети в селското 

стопанство – съответно 20 и 30% и тези страни са с едни от най-ниските доходи в ЕС. 

Съпоставката на относителния дял на БДС в индустрията и услугите между 

двете страни показва, че в България те са съпоставими с голяма част от европейките 

страни и секторът на услугите е в по-добро състояние от този на Румъния, Полша, 

Чехия, Ирландия, Унгария и Словакия, където с по-голям брой заети се произвежда 

по-малък дял от БДС.  

Оптимизирането на съотношението между отделните сфери и между заетите 

лица в икономиката е една от важните задачи за осигуряване по-нататъшното 

развитие на цялото национално стопанство, тъй като производителността на труда в 

България като цяло е ниска, и голяма част от работната сила е заета в ниско 

квалифицирани и неефективни дейности, които не допринасят за ускоряване на 

икономическия растеж в страната. Въпреки данните за нарастващото образование и 

квалификация на работната сила в българската икономика през последните години 

липсва добра организация на труда, което заедно с ниското заплащане я демотивира и 

се отразява отрицателно върху ефективността на производството. 

                                                
224 По данни на Евростат. 
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За повишаване на качеството на труда и неговата производителност е 

необходимо растежът на заетостта, да може да осигури увеличаване на 

производителността на труда в дългосрочен аспект. Затова се залага главно на 

образована, квалифицирана и адаптивна работна сила. Постигането на такова качество 

на труда е свързано с повече инвестиции, но и с по-добрата им ефективност. 

Необходимостта от ускорено диверсифициране на високотехнологичните постижения, 

особено в сектора на услугите, нарастването на инвестициите в научна и развойна 

дейност и в инфраструктура, усилените действия за развитие на предприемаческата 

култура и на реформите на стоковия пазар и на пазара на услугите, по-добрата 

организация на труда, както и непрекъснатото усъвършенстване на 

квалификационното равнище на заетите са все възможни сфери за формиране на 

политики, насочени към по-високо качество на труда и повишаване на 

производителността му.225  

Поради увеличаването на заетите в търговията, в условията на запазване на 

относително висок спрямо предходните години растеж на добавената стойност, ПТ в 

тази дейност почти не се е променила през последните години. Въпреки растежа на 

БДС в транспорта и съобщенията се наблюдава намаляване на производителността на 

труда поради високия ръст на заетостта там и в по-малка степен на БДС. 

Нарастването на производителността на труда чрез използването на нова 

техника и технологии води до намаляване на броя на заетите или поне до по-бавното 

им увеличаване. Това обаче не се отнася за голяма част от дейностите в сектор услуги, 

където основна роля заема работната сила, която оказва съответните услуги.  

Като допълнение към производителността и като измерител на рентабилността 

в икономиката се използва и показателя брутна добавена стойност като процент от 

брутната продукция. Рентабилността, разглеждана като възвръщаемост на 

производствените фактори е важен индикатор за икономическото развитие, но той не 

бива да се приема еднозначно, дори и в рамките на един сектор, а по-скоро има 

информативен характер. Това е така, защото възвръщаемостта варира за отделните 

подсектори, в зависимост от конкурентните предимства на икономиката. По 

отношение на съотношението брутна добавена стойност към брутна продукция в 

сектор услуги може да се отбележи следната тенденция: 

Таблица 40 

Процентно съотношение на брутната добавена стойност в сектор услуги към 

брутната продукция (в %) 

Година 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

БДС като % 

от брутната 

продукция 

57,9 55,8 55,5 55,0 53,7 52,2 50,5 49,3 48,8 49,6 52,12 53,02 

Източник: изчислено по данни от Статистически годишник 2010, с. 148-149 
 

За периода 1999-2007 година се отчита намаляване на относителния дял на 

брутната добавена стойност в сектора спрямо брутната продукция, което говори за 

спад на рентабилността му, а това предполага относително намаляване на печалбите в 

него. Този резултат може да се оцени като сигнал за нарасналата конкуренция в 

сектора в пред кризисния период и е резултат от добрата пазарна конюнктура през 

тези години, както международна, така и регионална. През последните две години на 

                                                
225 Белева, И., Европейската стратегия за заетост и българският трудов пазар (средносрочни и 

дългосрочни хоризонти), сп. Икономическа мисъл, 2/2005, с. 31-32. 
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разглеждания период брутната добавена стойност процентно нараства като резултат 

от развитие на кризата, отпадане на сравнително неефективните предприятия и 

намаляване на конкуренцията. Може да се очаква, че тази тенденция ще се запази, ако 

кризата продължи да се проявява. Увеличението през 2008 и 2009 година на 

относителния дял на брутната добавена стойност в брутната продукция обаче е далеч 

от стойностите си спрямо началото на периода. 

При определяне влиянието на промените в броя на заетите лица и в 

производителността върху брутната добавена стойност в сектора на услугите може да 

се използва т.нар. метод на коригираните показатели, който си служи с условни 

стойности (т.нар. коригиран показател (КП)), получен като произведение между 

производителността за началната година и броя на заетите лица за последната година 

на изследвания период. Този метод позволява изменението на брутната добавена 

стойност от БДС0 до КП  да се докаже, че се дължи на промяна в броя на заетите лица, 

а чрез разликата на БДС през последната година и КП да се докаже, че това изменение 

се дължи на производителността на труда.  

Така с този метод се проследява влиянието на двата фактора (заети лица и 

производителност на труда) върху резултативния показател – в случая брутната 

добавена стойност. Съгласно изчисленията с него се установява, че за услугите 

увеличението на брутната добавена стойност е с 21 374 712 лв., 85,5% от което се 

дължат на по-голяма производителност на труда, а 14,5% на повече заети лица. 
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Таблица 41 

Резултати от анализа на изследваните променливи по метода на коригираните показатели 

Икономически 

сектори 

Количествен 

показател 

Качествен 

показател 
Резултативен показател Отклонение ± в т.ч. 

ЗЛ1997 ЗЛ2007 ПТ1997 ПТ2007 БДС1997 КП БДС2007 Общо ЗЛ ПТ 

Селско стопанство 800,4 731,7 5100,6 6255 4 082 543 3 732 109,02 2 897 646 -1184897 -350433,98 -834463,02 

Индустрия 1010,4 1052,2 4308,1 7965,6 4 352 854 4 532 982,82 14 985 498 10632644 180128,82 10452515,18 

Услуги 1346,6 1930,2 5304,4 8726,7 7 142 872 10 238 552,88 28 517 584 21374712 3095680,88 18279031,12 

Общо: 3157,4 3714,1   15 578 269 18 503 644,72     

Източник: изчисления на автора 
 

По аналогичен начин са изчислени и приносите на заетите лица и производителността на труда за прирастите на брутната 

добавена стойност в сектор “Услуги” по подпериоди: 

Таблица 42 

Прираст на БДС в сектор “Услуги” по фактори (в %)                                                                                                  

Години 
В резултат на изменението на: 

Производителността на труда Заетите лица 

1997-2000 99,27 0,73 

2000-2003 64,53 35,47 

2003-2007 115,84 -15,84 

1997-2007 85,5 14,5 

1997-2010 91,3 8,7 

                                                Източник: изчисления на автора 
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Най-голям принос за увеличаване на БДС в сектора заетите лица имат за 

периода 2000-2003 година, а производителността на труда е повлияла най-вече в 

годините 2003-2007 година. 

Таблица 43 

Влияние върху прираста на БДС в отделните дейности от сектора на услугите на 

факторите в %, за периода 1997-2007 година 

Икономически дейности 
Производителност на 

труда 
Заети лица 

Търговия, ремонт на автомобили, лични 

вещи и стоки за домакинството 
30,9 69,1 

Хотели и ресторанти 47,59 52,41 

Транспорт, складиране и съобщения 98,1 1,9 

Финансово посредничество 93,42 6,58 

Операции с недвижими имоти и бизнес 

услуги (без условната рента) 
65,33 34,67 

Държавно управление, задължително 

обществено осигуряване 
26,52 73,48 

Образование 110,94 -10,94 

Здравеопазване и социални  дейности 108,92 -8,92 

Други дейности, обслужващи обществото 

и личността 
84,06 15,94 

Общо за сектор „Услуги” 85,5 14,5 
Източник: обобщено от автора на база изчисленията чрез метода на коригираните показатели. 

 

На база обобщените резултати по разгледаните показатели и с посочения метод, 

за всяка една дейност от сектора на услугите може да се направят следните изводи: 

 В дейността “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството” растежът на БДС при равни други условия се дължи в по-голяма 

степен на увеличаване на броя на заетите лица. Тяхното влияние за прираста на БДС е 

69,1%, а 30,9% от прираста на БДС се дължи на по-високата производителност. Този 

резултат е напълно логичен като се има предвид, че тази дейност е трудоемка и 

всъщност основно прираста на БДС се дължи на повечето заети в нея. Разбира се за по-

високата производителност на труда в тази дейност са допринесли и по-

усъвършенстваните методи за обслужване и оптимизиране на дейността в обектите, а 

също и използването на по-модерно технологично оборудване, които допълнително 

улесняват дейността на заетите. През този период се създадоха редица големи 

търговски вериги и центрове, които се нуждаеха от работна ръка и това доведе до 

реализирането на по-голяма БДС, до увеличаване на заетите лица в дейността и до 

увеличаване в голяма степен на инвестициите за ДМА в тази дейност; 

 При “Хотелите и ресторантите” нещата са почти аналогични. Отново 

има нарастване на заетите лица в тази дейност през разглеждания период, което води и 

до създаването на по-голяма БДС и съответно приноса им за увеличението на 

стойността е 52,41%, а по-високата производителност на труда спомага за 47,59% от 

прираста на БДС. Увеличаването на заетите лица се дължи на необходимостта 

новопостроените хотели през тези години да бъдат осигурени с персонал и да започне 

тяхното функциониране. Тук отново има твърде голямо нарастване на инвестициите в 

ДМА поради големите вложения за строежа и оборудването на тези нови хотели и 

ресторанти; 
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 В дейността “Транспорт, складиране и съобщения” отново спрямо 

базисната година расте БДС създадена в тази дейност. Тук обаче това нарастване се 

дължи в по-голяма степен на нарастването на производителността – 98,1% и в много 

малка степен на променения брой заети – само 1,9%. Причината за това е, че в тази 

дейност се използват най-вече машини, съоръжения и транспортни средства за 

осъществяване на дейността, които са част от новите технологии, много по-

продуктивни са и са с по-големи капацитетни възможности, допускат използването на 

нови форми на организация и управление на труда, което намалява необходимостта от 

наемането на допълнителен персонал; 

 Във “Финансовото посредничество” се реализира много голяма БДС, тя 

расте с твърде бързи темпове през разглеждания период и интересното тук е, че това 

става с много малък брой заети лица, което води и до нарастване на 

производителността на труда в тази дейност. Приноса на заетите лица тук е едва 6,58%, 

независимо, че тази дейност също е трудоемка, но посочените по-горе причини водят 

до нарастване на производителността на труда в по-голяма степен и това допринася за 

растеж и на БДС, като приноса ѝ за това при равни други условия е 93,42%; 

 При “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” БДС нараства 

сравнително  бързо, а причините за това са бума в строителството преди навлизането на 

българската икономика в рецесия. Тогава благодарение на този бум и на 

активизирането на финансовите институции с отпускането на кредити възникна 

необходимостта от консултантски услуги в тази област. Това доведе до нарастване на 

заетите в дейността и техния принос за увеличената БДС е 34,67%, а това увеличи и 

производителността на труда, което допълнително спомогна (65,33%) за прираста на 

БДС в тази дейност; 

 В дейността “Държавно управление и задължителното обществено 

осигуряване” впечатление прави нарастването на заетите лица след 2001 година повече 

от три пъти в сравнение с базисната 1997 година. Това се дължи на функционирането 

на такива големи структури като Националната здравно осигурителна каса, 

Националният осигурителен институт и др. подобни институции, свързани с реформите 

в страната. Последиците от тези промени са, че нараства БДС в този сектор и това 

основно се дължи на по-големия брой заети – 73,48% и в по-малка степен на 

повишение на производителността на труда – 26,52%. Като в резултат на всичко това 

производителността на труда тук значително намалява в сравнение с периода, когато 

броя на заетите в тази дейност бе малък, тъй като БДС нараства, но с по-бавни темпове; 

 “Образованието” е специфична част от сектора на услугите и там през 

изследваните години се регистрира спад в броя на заетите лица поради закриването и 

обединяването на много от училищата в страната, основно заради демографската криза. 

Намалението на заетите обаче не води до драстичен спад на БДС и производителността 

на труда тук, тъй като тези, които продължават да са заети в сектора са много по-

натоварени и като цяло се поддържа растяща производителност на труда, т.е. техния 

труд се използва ефективно и това допринася в най-голяма степен – 110,94% за 

нарастването на БДС в тази дейност;  

 Почти аналогична е ситуацията и в следващата дейност от сектора на 

услугите – “Здравеопазване и социалните дейности”, където също има спад в броя на 

заетите, но въпреки това производителността и БДС не намаляват. Причините за спада 

в заетостта са ниските възнаграждения в тази дейност и насочването на заетите основно 

към работа в чужбина, където за своя труд получават много повече, а също и 

затварянето на здравни заведения в по-малките населени места, основно поради 
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изселването на хората към големите градове. Тук прираста на БДС се дължи на по-

високата производителност на труда и нейния принос е 108,92%; 

Производителността на труда за нетъргуемите (непазарните) дейности от сектора 

на услугите (образование, здравеопазване и социални дейности) в България расте с 

високи темпове, докато за страните от еврозоната тя остава почти непроменена. 

 В последния отрасъл от сектора – “Други дейности, обслужващи 

обществото и личността” отново най-голям принос за увеличената БДС има 

производителността на труда – 84,06% и в много по-малка степен увеличения брой 

заети лица (15,94%). Това може да се обясни с дейностите, които влизат тук, една от 

които е “Науката и научното обслужване”, където заетите лица не могат да нарастват с 

бързи темпове, тъй като работните места са ограничени, а и не само това, тук са 

включени много и разнообразни дейности, голяма част от които са трудоемки, а други 

са свързани с оказването на услуги със съвременна техника и технология и затова като 

цяло тук надделява приноса на ПТ, а не броя на заетите. 

Друг показател за илюстриране развитието на сектора са коефициентите на 

еластичност, които не са неизменни величини. Поради това дори при фиксиран набор 

от фактори, които определят протичането на производствения процес, сравнителният 

принос на отделните фактори се изменя във времето. За определяне на коефициентите 

на еластичност226 на i-тия фактор се използва формулата:  
Yt

Xit

dXit

dYt
Ei  , където 

dXit

dYt
 е 

първата производна от функцията по дадения фактор (в случая заетите лица).227 

Резултатите от оценките на производствената функция от типа на Коб-Дъглас показват, 

че произведеният БВП е в много силна зависимост от броя на заетите лица. 

Еластичността на производството по отношение на капитала е 0,08, а еластичността на 

труда е 0,60228, т.е. БВП е много по-еластичен по отношение на заетите, отколкото 

спрямо брутното образуване на основен капитал. В друго изследване, насочено към 

измерване на потенциалното производство229, резултатът е идентичен, в смисъл, че 

еластичността на производството е по-висока по отношение на труда (0,59), отколкото 

по отношение на капитала (0,41). Тази по-висока еластичност на производството към 

заетите лица, особено в условията на доминиране на сектора на услугите и очаквано 

намаление на населението през следващите години, би повлияло силно негативно върху 

потенциалния икономически растеж. При тези условия икономически растеж е 

                                                
226 Резултатите по този показател за всяка от дейностите са обобщени в Приложение 9. 
227 В. Йоцов стига до извода, че еластичността на БВП от заетите лица е равна на 0,75, като оценява 

пределната производителност на труда. (Вж. Йоцов, В., Един възможен подход за изграждане на 

симулационен макроикономически модел на България, БНБ, DP/16/2000, 15 с.). По различни са оценките 

на Цв. Цалински, който работи въз основа на съотношенията в баланса на БВП, формиран по метода на 

доходите. Получените оценки надценяват приноса на капитала и подценяват приноса на труда. 

(Цалински, Цв., Два подхода за емпирична оценка на потенциалното производство на България, БНБ, 

DP/57/2006, 17 с.). В изследване на икономическите взаимодействия в еврозоната се приема съотношение 
между еластичности от 0,70:0,30 в полза на труда (F. Smets, R. Wouters, An Estimated Stohastic Dynamic 

General Equilibrium Model of Euro Area, ECB, WP № 171, Aug 2002, p. 22). При оценяване на факторните 

приноси за прирастта на БВП за страните от ЦИЕ се приема универсално съотношение между 

еластичностите от 0,65:0,35 без никакви обяснения. (Schadler, S., A. Mody, A. Abiad, D. Leigh, Growth in 

the Central and Eastern European Countries of the European Union, IMF, Ocasional Paper, № 252, 2006, Table 

4.2.). Цит. по Минасян, Г., Проектиране на макроикономическите пропорции, изд. ГорексПрес, С., 2010, 

с. 63. 
228 Петков, П., Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена функция с 

трансцедентна (транслог) апроксимация, сп. Диалог, бр. 1/2009, с. 34. 
229 Гладнишки, А., Измерване на потенциалното производство. Използване на инструментариума на 

производствените функции, АИАП, 2005. 
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възможно да се поддържа единствено чрез намаляване на голямата зависимост на 

българското производство от заетостта и по-силното му корелиране с научно-

техническия прогрес и капитала.  

В сектора на услугите  (Приложение 9.1.) се вижда, че като цяло средната ПТ 

расте и се колебае в тесни граници. Пределната ПТ през целия период е по-висока от 

средната, което също е добър индикатор за развитието на сектора. През първите 

няколко години – до 2000 г. частната факторна еластичност приема доста високи 

стойности, но това може да се отдаде на факта, че става въпрос за години на 

стабилизация след прехода, до въвеждането на валутен борд. След което еластичността 

започва да се движи в рамките на 2-3,3 и да намалява, което говори, че нарастването на 

БДС в сектора започва да се влияе и от други фактори и не е вече толкова чувствителна 

към заетите лица. 

За дейността “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството” (Приложение 9.2.) средната ПТ превишава пределната за периода 

1999 – 2005 година, което не е добър индикатор. През останалата част от наблюдавания 

период пределната ПТ се повишава и задминава средната. Относно показателят, 

изразяващ еластичността на БДС към заетите лица, той се движи в тесни граници от 

0,55 до 1,22 и като цяло показва не голяма чувствителност на БДС създадена в тази 

дейност от промяната в заетите лица.  

При дейността “Хотели и ресторанти” (Приложение 9.3.) отново пределната 

ПТ е по-висока от средната и еластичността от 2001 до 2007 година се движи в 

границите 1,25 – 1,38, което е близко до нормалната еластичност. 

В “Транспорт, складиране и съобщения” (Приложение 9.4.) пределната ПТ за 

периода 2000 – 2005 година и съответно еластичността през този период са 

отрицателни, което може да се обясни с процесите на приватизация и реформи в тази 

сфера. През 2006 – 2007 г. тези показатели вече приемат положителни стойности. 

“Финансовото посредничество” (Приложение 9.5.) се стабилизира по 

разглежданите показатели след 2004 година, където пределната производителност вече 

е положителна, а средната ПТ расте, тъй като от тогава то набира все по-голяма сила. 

В дейността “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” (Приложение 9.6.) 

средната ПТ расте, пределната приема положителни стойности през целия разглеждан 

период и е винаги по-висока от средната. След 1998 година коефициента на 

еластичност се движи в рамките на 1,5 – 3,7, но намалява, което също говори за 

наличието на други фактори, които влияят на промените в БДС за тази дейност. 

За дейността “Държавно управление и задължително обществено осигуряване” 

(Приложение 9.7.) показателите са аналогични на предходната дейност. И там 

пределната ПТ е по-висока от средната и коефициента на еластичност е приблизително 

равен на единица. 

Напълно логични на база случващото се са резултатите за дейностите 

“Образование” (Приложение 9.8.) и “Здравеопазване и социални дейности” 

(Приложение 9.9.). При тях пределната производителност през целия изследван период 

е отрицателна, което не говори добре за тяхното развитие, но това се дължи на не дотам 

високата ефективност на тези дейности, които все още са на издръжка от държавата и 

за тях се отделят малко средства. 

В “Други дейности, обслужващи обществото и личността” (Приложение 

9.10.) след 2003 г. средната ПТ расте, пределната също и е по-висока от средната, а 

коефициента на еластичност се движи около две, т.е. в тази дейност БДС в по-голяма 

степен се влияе от заетите лица.  
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През последните разгледани години се забелязва плавно увеличаване на 

производителността във всички групи дейности, пределната производителност 

постоянно е по-висока от средната, а еластичността спрямо заетите лицa расте, което 

говори за проявите на кризата и по-висок процент безработица характерен през този 

период (Приложение 9.11.) . 

Както се вижда, разработването на проблематиката за производителността на 

труда е важна и актуална, но същевременно и трудна задача, тъй като 

производителността на труда зависи от много и разнообразни фактори, между които 

съществуват сложни взаимовръзки и зависимости, а също така и тя е фактор, влияещ 

върху множество показатели – един от които е брутната добавена стойност. Затова, тъй 

като една от основните задачи в монографията е да се проследи влиянието на 

промените в обема на БДС в сектора на услугите и в броя на заетите лица върху 

производителността на труда в него, то могат да се обособят четири теоретични 

модела, които да помогнат при решаването ѝ. Те са представени в следващата таблица:   

Таблица 44 

Теоретични модели при определяне влиянието на промените в БДС и заетите лица 

върху производителността 

Показател Броят на заетите лица намалява Броят на заетите лица расте 

БДС намалява 

Първи модел230 

Втори модел231 (ПТ намалява) 1.1.БДС↓>ЗЛ↓ (ПТ намалява) 

1.2.БДС↓<ЗЛ↓ (ПТ расте) 

БДС расте Трети модел232 (ПТ расте) 

Четвърти модел233 

4.1. БДС↑>ЗЛ↑ (ПТ расте) 

4.2. БДС↑<ЗЛ↑ (ПТ намалява) 

 

Ако икономиката и в частност дейностите от сектора на услугите, функционират 

при нормални условия и ефективно, то реализирането на първия и втория модел на 

практика е малко вероятно.  

 

                                                
230 При първият модел намаляват както БДС, така и броя на заетите. В случаите, когато БДС намалява 

повече от заетите, производителността намалява, а когато е обратно производителността нараства. 
231 Във вторият модел, БДС намалява, а броят на заетите лица расте и следователно производителността 

на труда в резултат на това намалява.  
232 При третият модел обемът на БДС расте, броят на заетите лица намалява, т.е. производителността 

като цяло расте. 
233 При него и БДС и заетите лица нарастват, поради което, ако БДС расте по-бързо от заетите лица, 

производителността се увеличава, а когато заетите лица нарастват по-бързо от БДС, производителността 

на труда ще намалява. 
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За периода 1997-2008 година дейностите от сектора на услугите са се развивали основно по трети и четвърти теоретичен модел, 

според които производителността в някой от тях нараства, а в други намалява. Изключение правят само дейностите образование, 

здравеопазване и търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството, които се развиват по първи и втори модел, 

според които производителността на труда със сигурност намалява. От таблица 39 се вижда нарастването и съответно намаляването на 

производителността на труда в съответните дейности от сектора на услугите, което допълнително потвърждава получените в таблица 

45 резултати на база на тези теоретични модели, а също и теорията на Баумол за развитието на ПТ в определени дейности от сектора.  

 

Таблица 45 

Развитие на дейностите от сектора на услугите според теоретичния модел за определяне влиянието на промените в БДС и заетите 

лица върху тяхната производителност234 

Икономическа дейност 

Изменения в: 

М
О

Д
Е

Л
 

БДС ЗЛ 
Съотношение 

между БДС и ЗЛ 
ПТ 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството 
Намалява  Растат - Намалява  2 

Хотели и ресторанти Расте Растат БДС↑<ЗЛ↑ Намалява  4.2. 

Транспорт, складиране и съобщения Расте Намаляват  - Расте 3 

Финансово посредничество Расте Намаляват  - Расте 3 

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги (без условната рента) Расте Растат БДС↑>ЗЛ↑ Расте 4.1. 

Държавно управление, задължително обществено осигуряване  Расте Растат БДС↑<ЗЛ↑ Намалява  4.2. 

Образование Намалява  Намаляват БДС↓>ЗЛ↓ Намалява 1.1 

Здравеопазване и социални  дейности Намалява Намаляват БДС↓>ЗЛ↓ Намалява 1.1 

Други дейности, обслужващи обществото и личността Расте Намаляват  - Расте 3 

Общо за сектор „Услуги” Расте Растат БДС↑>ЗЛ↑ Расте 4.1. 

 

 

                                                
234 Източник: съставена от автора. 
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Следователно, персоналните, финансовите и бизнес услугите следват 

класическия модел на слабо нарастване на производителността, а също и нарастващ 

дял в БДС. Голяма част от дейностите в сектора на услугите имат по-силно изразен 

трудовоинтензивен характер, отколкото останалите сектори на икономиката и са и с 

по-малък обхват на технологични иновации.  

Важен и интересен също е и проблема за оценяване на ефекта от структурните 

изменения чрез разлагане прираста на ПТ на отделните дейности от сектора на 

услугите. Разлагането ще направим с помощта на три вектора – условни 

производителности. 

1) 
1

0

ЗЛусл

БДС
)(усл.ПТ ЗЛ ; 2) 

1

0

ЗЛ

БДС
усл.ПТ  ; 3)

1

0

ЗЛ

БДСусл
)(усл.ПТ БДС , където  

БДС0 е обемът на брутната добавена стойност по дейности за базисната година 

(1997); 

ЗЛ1 – заети лица по дейности през отчетната година (2007); 

ЗЛусл1 - уловен брой заети лица по дейности, получен при структура за базисната 

година и общ брой заети лица за отчетната година; 

БДСусл.о – условен обем БДС по дейности, получен от БДС общо за базисната 

година и структурата ѝ през отчетната година. 

В таблица 46 са представени стойностите на отчетените производителности по 

дейности – векторите ПТ0 и ПТ1, съответно за базисната и отчетната година и 

условните производителности ПТусл(ЗЛ), ПТусл и ПТусл(БДС). Изменението на ПТ за 

всяка една дейност се разлага по схемата:  

ПТ0 → ПТусл(ЗЛ) → ПТусл → ПТусл(БДС)→ПТ1 
Таблица 46 

Условни производителности при разлагане на прираста на отделните дейности 

от сектора на услугите в българската икономика за периода 1997-2007 година (хил.лв.) 

Икономически дейности ПТ0 ПТусл(ЗЛ) ПТусл ПТусл(БДС) ПТ1 

Търговия, ремонт на автомобили, 

лични вещи и стоки за 

домакинството 

4340 620,62 2540,34 411,53 5144,9 

Хотели и ресторанти 3498,3 136,43 1737,12 76,43 5097,6 

Транспорт, складиране и 

съобщения 
5743,3 361,83 5588,99 1067,50 13702,1 

Финансово посредничество 9955,8 129,43 7948,74 906,16 38430,4 

Операции с недвижими имоти и 

бизнес услуги (без условната 

рента) 

4754,8 1381,94 12522,99 1402,57 9330,6 

Държавно управление, 

задължително обществено 

осигуряване  

6135,3 417,20 1918,65 220,65 7657,5 

Образование 1612,6 88,69 1911,13 107,02 4639,8 

Здравеопазване и 

социални  дейности 
1654,7 71,15 1841,32 68,13 3932,9 

Други дейности, обслужващи 

обществото и личността 
1423,1 58,35 919,66 34,03 4077,8 

Общо за сектор „Услуги” 5304,4 2758,27 3700,59 2275,86 8726,7 
Източник: изчисления на автора. 
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Така промяната на ПТ за разглеждания период 1997-2007 година се разлага на 

следните прирасти: 

1) Прираст на производителността от ПТ0 → ПТусл(ЗЛ), който се дължи на 

промяна в броя на заетите лица; 

2) Прираст на производителността от ПТусл(ЗЛ) → ПТусл, който се дължи на 

промяна в отрасловата структура на заетите лица; 

3) Прираст на производителността от ПТусл → ПТусл(БДС), който се дължи на 

промяна в отрасловата структура на БДС; 

4) Прираст на производителността от ПТусл(БДС)→ПТ1, който се дължи на 

промяна в обема на БДС. 

Изведените прирасти по икономически дейности могат да бъдат както 

положителни, така и отрицателни, наричат се условни ефекти и ще ги означим 

съответно с Е1, Е2, Е3, Е4. В зависимост от теоретичния модел, по който се извършва 

развитието на съответната дейност, влиянието на първия ефект Е1 е или само 

положително, или само отрицателно. Това важи и за четвъртия ефект Е4, докато 

влиянието на другите два ефекта може да е разнопосочно при отделните дейности. 

В съответствие с използвания подход на разлагане с разликите ПТусл(ЗЛ) → 

ПТусл и ПТусл → ПТусл(БДС) се оценяват условните ефекти Е2 и Е3, съответно от 

структурните промени при заетите лица и при брутната добавена стойност. 

Таблица 47 

Условни ефекти при разлагане прираста на производителността в сектора на 

услугите за периода 1997-2007 година (хил. лв.) 

Икономически дейности ПТ1-ПТ0
235 Е1 Е2 Е3 Е4 

Търговия, ремонт на 

автомобили, лични вещи и 

стоки за домакинството 

804,9 -3719,38 1919,714 -2128,8 4733,366 

Хотели и ресторанти 1599,3 -3361,87 1600,686 -1660,69 5021,167 

Транспорт, складиране и 

съобщения 
7958,8 -5381,47 5227,17 -4521,5 12634,6 

Финансово посредничество 28474,6 -9826,37 7819,317 -7042,59 37524,24 

Операции с недвижими 

имоти и бизнес услуги (без 

условната рента) 

4575,8 -3372,86 11141,05 -11120,4 7928,025 

Държавно управление, 

задължително обществено 

осигуряване  

1522,2 -5718,1 1501,45 -1698,01 7436,855 

Образование 3027,2 -1523,91 1822,442 -1804,11 4532,777 

Здравеопазване и 

социални  дейности 
2278,2 -1583,55 1770,164 -1773,19 3864,771 

Други дейности, 

обслужващи обществото и 

личността 

2654,7 -1364,75 861,3112 -885,63 4043,773 

Общо за сектор „Услуги” 3422,3 -2546,13 942,3161 -1424,73 2709,486 
Източник: изчисления на автора. 

                                                
235 За всяка дейност сборът от условните ефекти е равен на действителния прираст на 

производителността за разглеждания период. 
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Представените в таблицата условни ефекти при разлагане прираста на 

производителността за периода 1997-2007 година показват, че: 

1) Нарастването на броя на заетите в дейностите от сектора на услугите оказва 

отрицателно влияние върху производителността в тях. С използването на условната 

производителност ПТусл(ЗЛ) в целия сектор на услугите се отчита „намаляване” на 

производителността спрямо ПТ0 с 48% под влияние на този фактор. При отделните 

дейности, този фактор е снижил прираста на производителността във всички останали 

дейности от сектора и то в много голяма степен – в рамките на 70-96% за отделните 

дейности спрямо базисната година.   

2) Отрасловите структурни промени при заетите лица оказват положително 

влияние върху ПТ във всички дейности от сектора в сравнение с базисната година. 

3) Промените в отрасловата структура на БДС са оказали изцяло отрицателно 

влияние върху прирастите на ПТ в дейностите от сектора. 

4) По-големият обем БДС създадена от дейностите в сектора спрямо базисния 

период оказва положително влияние върху прираста на ПТ. Тя е оказала положително 

и пропорционално влияние върху производителността в отделните дейности и като 

цяло се е „увеличила” с 283,45%. 

За вторият фактор – инвестициите в ДМА в сектора, показателни са други две 

резултативни величини, а именно ефективността на тези инвестиции (т.нар. 

капиталова продуктивност) и реципрочния показател капиталова интензивност на 

ДМА.236 Капиталовата продуктивност показва инвестициите в ДМА с колко са 

допринесли за създаването на БДС. За сектора на услугите тези показатели се 

развиват по следния начин за разглеждания период: 

Таблица 48 

Факторна (капиталова) ефективност и капиталова интензивност на ДМА в 

сектор “Услуги”  

Години 
Капиталова 

продуктивност 

Капиталова 

интензивност 

1997 5,23 0,19 

1998 3,92 0,26 

1999 2,94 0,34 

2000 3,07 0,33 

2001 2,54 0,39 

2002 2,71 0,37 

2003 2,65 0,38 

2004 2,43 0,41 

2005 2,06 0,49 

2006 1,80 0,56 

2007 1,36 0,74 

2008 2,20 0,45 

2009 3,02 0,33 

2010 4,16 0,24 

Източник: изчисления на автора 

                                                
236 Ефективността на инвестициите в ДМА за сектора се изчислява като БДС в сектора се раздели на 

стойността на инвестициите, а другия показател – капиталова интензивност е реципрочен на този и 

показва 1 лв. БДС в сектора на услугите какви инвестиции изисква. 
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Капиталовата интензивност до 2007 година расте, вместо да започва да 

намалява и ресурсите да се използват по-ефективно. Това означава, че все още повече 

инвестиции са необходими за 1 лв. прираст на БДС. В дългосрочна перспектива 

капиталовата интензивност би било добре да е относително постоянна величина или 

плавно да намалява. От таблицата виждаме, че ситуацията в българската икономика е 

коренно различна независимо от извършените структурни изменения. Раздвижване се 

забелязва едва през последните три години, когато този показател постепенно 

намалява. Това до голяма степен се дължи и на икономическата криза. Освен това 

разходите за инвестиции преди 2008 г. са повече и направените тогава инвестиции, 

започват да се възвръщат именно през последните години.  

Между капиталовата интензивност и капиталовата продуктивност съществува 

обратнопропорционална зависимост: колкото по-висока е капиталовата интензивност, 

толкова по-ниска е капиталовата продуктивност. Динамиката на 

капиталоинтензивността и капиталопродуктивността за изследвания период е 

показана на фигура 18.  

 

 

Фиг. 18. Капиталова интензивност и капиталова продуктивност в сектор 

“Услуги” 

Показателят капиталова продуктивност има твърде сложна връзка и 

взаимодействие с другите икономически показатели. Той характеризира степента на 

използване на ДМА и увеличаването му определя и нарастването на произведената 

продукция. Подобряването на използването на ДМА е основен фактор за увеличение 

на капиталовата продуктивност в сектора на услугите. Тя отразява в себе си и 

качеството на въвежданите в действие ДМА и ефективността на инвестициите в тях. 

Увеличението на капиталовата продуктивност в резултат от понижаване стойността 

на единица от новите ДМА в сравнение с действащите, означава ускоряване на 

техническото и икономическото развитие на сектора и то с по-малки инвестиции в 

единица постигнат резултат. Следователно, този показател отразява и формира важни 

макроикономически пропорции и затова неговото увеличение позволява да се 

понижава частта на инвестициите и да се изменя структурата на производството в 

сектор “Услуги”. 
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Таблица 49 

Капиталова интензивност и капиталова продуктивност на инвестициите в ДМА за различните дейности от сектора на услугите  

Г
о
д
и

н
и

 

Търговия, 

ремонт на 

автомобили, 

лични вещи и 

стоки за 

домакинството 

Х
о
т
ел

и
 и

 

р
ес

т
о
р

а
н

т
и

 

Транспорт, 

складиране 

и 

съобщения 

Финансово 

посредничество 

Операции с 

недвижими 

имоти и 

бизнес 

услуги 

Държавно 

управление и 

задължително 

обществено 

осигуряване О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Здравеопазване 

и социални 

дейности 

Други 

дейности, 

обслужващи 

обществото 

и личността 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 

1997 9,16 0,11 5,03 0,20 1,91 0,52 1,87 0,53 10,50 0,095 6,30 0,16 10,08 0,099 10,42 0,096 3,57 0,28 

1998 3,73 0,27 5,89 0,17 2,41 0,41 4,38 0,23 11,09 0,090 6,34 0,16 13,43 0,074 13,99 0,071 4,98 0,20 

1999 2,62 0,38 2,54 0,39 1,89 0,53 5,81 0,17 6,66 0,150 5,26 0,19 20,29 0,049 13,57 0,074 3,46 0,29 

2000 2,40 0,42 2,32 0,43 2,38 0,42 6,14 0,16 5,61 0,178 8,48 0,12 33,97 0,029 11,61 0,086 4,59 0,22 

2001 2,38 0,42 1,72 0,58 2,10 0,48 5,63 0,18 3,67 0,272 11,42 0,09 26,09 0,038 6,58 0,152 3,36 0,30 

2002 1,94 0,52 1,36 0,74 3,04 0,33 8,04 0,12 3,42 0,293 16,11 0,06 19,11 0,052 8,72 0,115 2,30 0,44 

2003 1,72 0,58 1,28 0,78 2,95 0,34 8,80 0,11 3,02 0,332 12,80 0,08 19,90 0,050 7,52 0,133 2,03 0,49 

2004 1,72 0,58 1,04 0,96 2,66 0,38 8,37 0,12 2,77 0,360 10,57 0,09 20,46 0,049 7,69 0,130 2,73 0,37 

2005 1,66 0,60 1,13 0,88 2,19 0,46 7,39 0,14 1,39 0,718 9,38 0,11 11,41 0,088 4,79 0,209 2,29 0,44 

2006 1,56 0,64 1,27 0,78 2,15 0,47 7,20 0,14 1,05 0,953 6,42 0,16 10,91 0,092 5,91 0,169 1,74 0,57 

2007 1,32 0,76 1,51 0,66 1,86 0,54 5,29 0,19 0,65 1,537 6,86 0,15 6,76 0,148 5,13 0,195 1,25 0,80 

* където, К1 е капиталова продуктивност, а К2 – капиталова интензивност. Изчислено от автора на база данни от НСИ.  
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В голяма част от дейностите през този период доходността на 1 лв. инвестиции спада. Драстично е намалението във 

финансовото посредничество, търговията и в известна степен при хотелиерството и ресторантьорството. 

Таблица 50 

Капиталова интензивност и капиталова продуктивност на инвестициите в ДМА за различните групи дейности от сектора на 

услугите за периода 2008 - 2010 година 

                                                       Години 

Групи икономически дейности*  

2008 2009 2010 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 

Група 1 1,39 0,72 2,92 0,34 3,29 0,30 

Група 2 2,36 0,42 3,53 0,28 7,57 0,13 

Група 3 3,22 0,31 3,43 0,29 3,26 0,31 

Общо за сектор “Услуги” 2,20 0,45 3,02 0,33 4,16 0,24 

   Източник: изчисления на автора 

*Първата група включва дейностите “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”, “Хотели и ресторанти” и “Транспорт,  

складиране и съобщения”.  

Втората група обхваща две дейности, които са сравнително нови – “Финансово посредничество” и “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”.  

Третата група са дейности, в които държавата все още има значително участие, а именно: “Държавно управление”, “Образование”, “Здравеопазване и 

социални дейности”, както и “Други дейности, обслужващи обществото и личността”. 237 

 

През годините, когато българската икономика навлезе в рецесия се осъществява реално преструктуриране. Увеличената 

ефективност в сектора през тези години се отразява благоприятно и върху нарастването на относителния дял на сектор услуги в БВП 

на страната. По този начин сектора се превръща във важен фактор за икономически растеж, особено при липсата на друга 

алтернатива.  

                                                
237 Това разделение на икономическите дейности ще бъде използвано и по-нататък в разработката, с цел да се направи сравнение между отделните групи 

дейности и да се изведат различията в тях, които съставляват това разнообразие от дейности в сектора на услугите. Друга причина за използването му е и факта, 

че НСИ отчита всички показатели за сектора на услугите, обобщавайки данните по тези групи дейности. 
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Анализът на капиталовата интензивност в сектора на услугите позволява да се 

изведат закономерни тенденции в динамиката ѝ. Услугите са агрегиран сектор със 

сложна вътрешна структура и неговите дейности се характеризират с различно равнище 

на капиталова интензивност (вж. табл. 49). Поради това измененията в отрасловата му 

структура обуславят и съответната динамика на капиталовата интензивност на сектора 

на услугите като цяло. Увеличаването на относителния дял на дейностите с по-висока 

капиталова интензивност в общия обем на неговото производство води до нарастване 

величината на показателя. При това трябва да се има предвид, че абсолютните равнища 

на капиталовата интензивност по отделни дейности в сектора съществено се отличават.  

От данните в таблици 49 и 50 за капиталовата продуктивност и капиталовата 

интензивност е видно, че: в почти всички дейности капиталовата продуктивност 

намалява, което говори, че се влагат инвестиции за ДМА в тези дейности, които носят 

по-малък прираст в БДС. Изключение правят финансовото посредничество и донякъде 

държавното управление, където капиталовата продуктивност расте. Реципрочният 

показател капиталова интензивност - расте и следователно нарастването на БДС за по-

голямата част от дейностите в сектора става с все повече инвестиции в ДМА. След 2000 

г. в дейностите “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството” и “Хотели и ресторанти” капиталовата интензивност е по-голяма 

спрямо средната за сектор “Услуги”. Тя е сравнително ниска за дейностите 

“Образование” и “Здравеопазване”, тъй като те основно са финансирани от държавния 

бюджет и инвестициите за ДМА в тях зависят от бюджетната политика на държавата. 

Нарастването на капиталовата интензивност и намаляването на капиталовата 

продуктивност са резултат на обективни промени на производството в сектора, които 

не са тъждествени със снижаването на ефективността му. Такива са промените в цените 

на средствата за производство, въвеждането на нова техника и технология и др. 

Измененията на цените на суровините, материалите и горивата, промените в 

амортизационните норми, с цел по-бързо отписване на машините и съоръженията, 

преструктурирането на икономиката в посока на по-капиталоинтензивни дейности, 

измененията в асортимента, увеличаването на разходите за вложения в 

инфраструктурни проекти, подобряване условията на труд и опазването на околната 

среда са все фактори, които в една или друга степен повишават капиталовата 

интензивност, дори без промени в ефективността, т.е. без никакви разлики в реалния 

производствен процес.  

За периода 1997 – 2007 година производителността на труда в сектора на 

услугите расте с 64,5%, а капиталопродуктивността намалява приблизително със 74%. 

Следователно, прирастът на БДС в сектора през тези години е за сметка на по-доброто 

използване на работната сила спрямо капиталовата производителност. За периода 2008 

– 2010 година обаче прираста в БДС се дължи повече на по-добрата 

капиталопродуктивност, тъй като производителността на труда расте само с 6,6%, а 

капиталовата продуктивност с над 89%. 

По-конкретно по дейности и периоди ситуацията за приноса на всеки един от 

тези фактори за прираста на БДС е следната (вж. таблица 51). Резултатите от таблица 

51 убедително доказват ролята на цикличността и в частност на икономическата криза 

и нейните характеристики във времето. Показателите производителност на труда и 

капиталопродуктивност играят ролята на изпреварващи индикатори, защото достигат 

своите инфлексни точки година преди основните макроикономически индикатори. 
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Таблица 51 

Относително изменение на производителността на труда и на капиталовата 

продуктивност по дейности в % 
 

Икономически дейности 
1997-2007 г. 2008-2010 г. 

ПТ К1 ПТ К1 

Търговия, ремонт на автомобили, 

лични вещи и стоки за домакинството 
18,55 -85,59 

0,07 136,69 
Хотели и ресторанти 45,72 -69,98 

Транспорт, складиране и съобщения 138,58 -2,62 

Финансово посредничество 286,01 182,89 

4,50 220,76 Операции с недвижими имоти и бизнес 

услуги238 
96,24 -93,81 

Държавно управление и задължително 

обществено осигуряване 
24,81 8,89 

18,72 1,24 
Образование 187,72 -32,94 

Здравеопазване и социални дейности 137,68 -50,77 

Други услуги, обслужващи обществото 

и личността 
186,54 -64,99 

   Източник: изчисления на автора 

Реализираните капиталови инвестиции през годините преди кризата започват да 

дават очаквания резултат и предвидената ефективност чрез намаляване броя на заетите 

и по-интензивно използване на вече направените инвестиции. Този процес би се 

проявил и без кризата, но тя ускорява тенденциите, особено в областта на търговията и 

операциите с недвижими имоти. В дейностите държавно управление, образование, 

здравеопазване и социални дейности тази тенденция не е така очевидна. Като възможна 

причина за това може да се посочи продължаващата декапитализация на тези дейности 

(независимо от положителните отделни примери).  

Качествена мярка за инвестиционната активност в сектора на услугите е още 

един показател – коефициента на капиталоемкост на прираста на продукцията. Той 

синтезира в себе си както количествени, така и качествени измерения на 

инвестиционния процес и на свързани с него производствени, научноизследователски, 

образователни, здравни и други дейности. Върху коефициента влияе и структурната 

насоченост на инвестициите – към отрасли с висока, средна и ниска капиталоемкост. 

Само това изброяване е достатъчно да се разбере колко трудно е прогнозирането му и 

колко много условности съдържа.239 

Тези коефициенти отначало са по-високи, а през втората половина на 

разглеждания период не превишават в повечето случаи единица. 

 

 

                                                
238 Икономическата дейност „Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” в годините преди кризата 

отбелязва бурен растеж, но след това се забелязва намаление както общо на добавената стойност, така и 

на средното равнище на производителността на труда в нея. Освен това през последните години тази 

дейност е и с различен обхват в сравнение с този от НКИД – 2003 и вече е само „Операции с недвижими 

имоти”, а не както беше преди, когато включваше и наемодателна дейност и бизнес услуги. 
239 Ангелов, Ив., Икономиката на България до 2000 година, Икономически институт на БАН, С., 1998, с. 

56. 
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Таблица 52 

Коефициенти на прирастна капиталоемкост на БДС в различните дейности от 

сектора на услугите 

Икономически дейности 1997-2007 г. 2008-2010 г. 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството 
4,05 

1,31 
Хотели и ресторанти 3,87 

Транспорт, складиране и съобщения 4,84 

Финансово посредничество 3,09 
0,13 

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 3,44 

Държавно управление, задължително обществено осигуряване 1,33 

0,52 
Образование 1,13 

Здравеопазване и социални  дейности 1,35 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 4,65 

Общо за услуги 3,19 0,17 

Средна стойност на прирастната капиталоемкост:  3,01 0,53 

Източник: изчисления на автора 

Когато те са високи, както е през първия период, за да се поддържат аналогични 

темпове на растеж в икономиката са нужни по-високи норми на инвестиране. Това 

обаче означава по-голямо натоварване на икономиката, което зависи и от отрасловата и 

регионалната насоченост на инвестициите. 

В условията на пазарна икономика средната капиталоемкост следва да гравитира 

към прирастната капиталоемкост, а в дългосрочна перспектива и при предположение за 

устойчиво развитие капиталоемкостта следва да бъде относително постоянна величина 

или плавно да намалява.240  

От таблица 52 се вижда, че ефективността на направените инвестиции в сектора 

на услугите, измерена с капиталоемкостта на прираста на БДС, (т.е. това е показателят, 

който сочи каква част от БДС в случая трябва да се задели за натрупване, с оглед да се 

получи 1% прираст на продукта) намалява. 

След 1997 година в резултат на извършените структурни изменения, този 

коефициент расте до 2008 година, като средната му стойност е 3,09, което надвишава 

приетата стойност в еврозоната.241 За следващият период обаче коефициентът намалява 

и средната му стойност вече достига 0,53 средно за дейностите от сектора на услугите. 

Следователно, за изследвания период 1997-2010 година, особено през 

последните две години, показателят демонстрира нарастваща ефективност (все по-

малко инвестиции за 1% прираст на БДС). Особено показателни в тази посока са 

дейностите финансово посредничество, операции с недвижими имоти и бизнес услуги, 

следвани от образованието, здравеопазването и други дейности, обслужващи 

обществото и личността. 

Прирастната капиталоемкост на продукцията е съвкупна характеристика на 

множество фактори предшестващи, съпровождащи и последващи инвестиционния 

                                                
240 Mikkelsen, J., A Model for Financial Programming, IMF, WP/98/80, Jun 1998, p. 7. 
241 За еврозоната капиталоемкостта е представена в специализирано изследване на ЕЦБ и там тя се 

приравнява на 2,2 при редица опростяващи допускания без привеждане на доказателствени аргументи. 

(Smets, F., R., Wouters, An Estimated Stohastic Dynamic General Equilibrium Model of Euro Area, ECB, WP 

№171, Aug 2002, p. 22).  
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процес в отделните сектори на икономиката. В литературата242 широко разпространена 

е тезата, че в по-голямата част от случаите тези коефициенти са около и под 5,0. За 

сектора на услугите тази теза се потвърждава. 

С повишаване равнището на развитие на страната и свързаното с това 

повишение на ефективността на стопанската дейност, коефициентите на прирастна 

капиталоемкост следва да намаляват. За отделните периоди коефициентите се 

различават съществено, тъй като е различна композицията на факторите, обуславящи 

нивото на прирастната капиталоекост. Има различия в инвестиционните лагове, 

смущения от политически и икономически характер, а също така са различни и фазите 

на цикъла, в които се намира икономиката. 

Приложените показатели предоставят добри възможности за сравнителна оценка 

на социално-икономическата ефективност на сектора на услугите като цяло. Те 

разкриват вътрешната сложност и противоречивост на процеса на изменение на 

ресурсната ефективност в един сравнително дълъг период от развитието на този сектор. 

Техните значения са ориентир за икономическата стратегия и политика при развитието 

на сектора на услугите, но като цяло при всички тях се съдържат и възможности за по-

нататъшно им усъвършенстване, което предполага: 

 Обогатяване на анализа за ефективността с нови показатели; 

 Прецизиране на използваната информация и осигуряване на допълнителни 

данни, на база на които да се изчисляват показателите много по-детайлизирано по 

отделни дейности, а не окрупнено, както се налага от статистическите органи; 

 Усъвършенстване на методите за оценка на значенията на всеки показател по 

отношение на ефекта от вложените ресурси; 

 Развитие на методиката за агрегиране и представяне на величините в 

обобщаващите показатели; 

 Разработване на начини за оценка и включване на размера и качеството на 

услугите и социалните ефекти в обобщаващите показатели. 

Положителното влияние на сферата на услугите върху икономическата 

ефективност на останалите сектори се очертава в следните основни насоки: 

разширяване на производството и увеличаване на обществения продукт; широкото и 

активно участие на сферата на услугите при формирането, усъвършенстването и 

запазването на работната сила; създаването на научни, управленски и други 

предпоставки от дейностите в сектора на услугите за развитието на останалите сектори. 

Посочените влияния на сферата на услугите върху развитието на икономиката и 

икономическия растеж имат обаче по-общ характер. По-непосредствени и отчетливи са 

влиянията на отделните дейности, влизащи в сектора на услугите. Всяка една от тях 

изпълнява присъщи за нея функции и по свойствен за нея начин влияе върху 

развитието на работната сила и другите фактори на производството, а чрез тях и върху 

неговата ефективност и нарастването на брутния продукт в страната. Затова е 

целесъобразно нарастването, структурното и качественото подобряване на ресурсите на 

тази сфера и на отнасяните към нея дейности все повече да се извършват въз основа на 

анализи и оценки по определени показатели за влиянието, което те оказват при 

нарастването на брутния продукт. При равни други условия техния принос в това 

отношение служи като аргумент за определяне на скоростта и насоките за развитието 

им. 

                                                
242 Ангелов, Ив., Икономиката на България до 2000 година, Икономически институт на БАН, С., 1998, с. 

57. 
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Известните и предлагани показатели, по които се измерва влиянието на сферата 

на услугите и отнасяните към нея дейности обаче се използват само за аналитични цели 

и почти не се използват в практиката. Безспорно разкриването и отчитането на 

влиянието на дейностите от сектора на услугите върху ресурсната ефективност не е 

самоцелно, откъснато от изпълнението на присъщите за тях социални и икономически 

задачи в икономиката. Увеличаването на това влияние е целесъобразно да се осигурява 

като следствие от по-доброто изпълнение на отрасловите им функции, задачи и 

показатели, на ефективното им развитие поотделно и на сферата на услугите като цяло. 

Това е така, защото колкото по-добре изпълняват тези си функции, т.е. колкото по-

пълно задоволяват личните и обществени потребности от едни или други услуги и 

дейности с относително по-малки разходи, колкото по-висока е тяхната ефективност, 

толкова повече допринасят за икономическия растеж, а в по-широк план и за развитие 

на икономиката, за ускоряване на производствения процес и за социално-

икономическия напредък на страната. Следователно, стабилизирането на икономиката, 

излизането от икономическата криза и повишаването на жизнения стандарт са 

възможни само на база повишаването на производителността на ресурсите, а за това 

голям принос имат дейностите от сектора на услугите. 

Освен прякото положително въздействие върху общите стопански резултати, 

сферата на услугите има косвено отражение и върху останалите сектори на 

икономиката, върху тяхната продуктивност и конкурентоспособност. Услугите 

въздействат върху ефективността на селското стопанство и индустрията, а те от своя 

страна създават материалните предпоставки за тяхното разширяване и за увеличаване 

на приноса им в брутната добавена стойност. 

 

3.2. Иконометрични зависимости между брутната добавена стойност в 

сектора на услугите и определящите я фактори. 

 

Съвременната икономическа мисъл и практика се основават на създаването на 

множество модели за проследяване на макроикономическото развитие. В някои от тях 

се разширява обхвата на количествените връзки и зависимости в търсене на достатъчно 

голяма степен на детерминираност на икономическите взаимодействия. Този тип 

модели се стреми да характеризира взаимозависимостта на икономическите показатели 

и да представи развитието на даденото явление като следствие от ограничен кръг 

екзогенно зададени параметри. 

Използването на модели за илюстриране на икономическото развитие не решава 

автоматично проблемите по изработването на адекватни макроикономически решения 

и формулирането на подходяща макроикономическа политика независимо от 

качествата им. Изграждането на модели обаче е необходим, а понякога и задължителен 

инструмент за макроикономическо управление, но в повечето случай те играят 

спомагателна роля при количествената и качествената оценка на икономическите 

условия. 

Темповете на растеж на БДС в сектора на услугите синтезират влиянието на 

сложни взаимоотношения в икономиката. Те зависят от динамиката на факторите на 

производството и обслужването, сред които основно място заемат: 1) динамиката на 

ДМА, броя на заетите лица и производителността на труда, динамиката на 

потреблението на произведената продукция и оказани услуги както вътре в страната, 

така и изнесени в други страни; 2) от провежданата политика и механизма на 

функциониране и управление на икономиката. Тук ще се спрем на взаимодействието 
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между темповете на растеж на БДС и първата група фактори, тъй като 

взаимодействието ѝ с другата група трудно се проследява по иконометричен път. 

Наличната информационна база през последните години дава възможност да се 

приложат иконометрични техники, с които да се изолира влиянието на някои от 

детерминантите на БДС в отделните групи дейности.  

За извеждането на различните макроикономически детерминанти, които влияят 

в най-голяма степен върху обема на БДС в сектор услуги ще се опитаме да съставим 

подходящ модел. В моделът ще използваме: заети лица в сектора, инвестиции в 

дълготрайни материални активи (ДМА), износ и внос на услуги. Те са избрани като 

променливи, участващи в модела, защото както ще видим, имат висок коефициент на 

корелация с БДС създадена в сектора на услугите. 

За проследяване на развитието и изменението на БДС в сектор “Услуги” са 

използвани определени икономически зависимости между нея и посочените фактори. 

Информацията за посоката и силата на връзките между различните променливи е 

условие за ефективното им регулиране. Описателният анализ на БДС и определящите я 

фактори отразява наличието на сходства в динамиката на някои от тях и отсъствие при 

други. Необходимо е предварително да потърсим логиката, която да показва наличие на 

връзка между променливите. На тази основа могат да се формулират следните хипотези 

за връзките между избраните променливи, които да бъдат проверени в хода на 

иконометричния анализ конкретно за сектора на услугите: 

1. Между БДС създадена в сектора на услугите и броя на заетите лица в него 

съществува силна положителна зависимост; 

2. Нарастването на инвестициите за ДМА в сектора увеличава БДС, т.е. връзката 

отново е права; 

3. Разширяването на износа на услуги също увеличава БДС създадена от сектора; 

4. Вносът на услуги намалява БДС създадена от сектора вътре в страната. 

Следва формулирането на модела като първоначално се предполага, че връзката 

е линейна, т.е. съставяме линеен еднофакторен модел. Съществуват и най-различни 

други модели като квадратни, кубични функции, логаритмични и т.н. Но теоретичните 

основи на регресионния анализ са разработени най-добре за линейни модели и в 

повечето от случаите те се оказват достатъчно точни.243  

Регресионният модел има оценъчно предназначение и може само да очертае 

насоките на влияние на факторите върху БДС и да подскаже колко силно е влиянието 

на всеки от тях, тъй като регресионният анализ се изразява в оценяването на 

параметрите на модела. За да се установи значимостта между всеки две от тези 

променливи се използват различни статистически показатели и най-вече 

коефициентите на корелация и детерминация. Благодарение на еднофакторния 

корелационен и регресионен анализ се отхвърлят или приемат хипотезите за наличието 

на обусловена зависимост между съответните променливи. Целта на изследването тук 

е да се извърши количествена оценка и анализ на връзката между БДС в сектора на 

услугите и нейните основни детерминанти в България и на тази основа да се изведат 

тенденциите в развитието ѝ, както и възможностите за въздействие върху нейния 

обем. 

Статистическата оценка на функцията обхваща данни за БДС в сектор “Услуги” 

за периода 1997 - 2010 година. Оценката на параметрите на модела е получена чрез 

                                                
243 В случай, че при експериментирането на различните модели се окаже по-подходящ нелинеен модел 

ще го преобразуваме, така че да стане линеен.  
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използването на програмния пакет SPSS 9.0 и метода на най-малките квадрати 

(МНМК). Статистическата оценка е реализирана като първо са оценени параметрите на 

уравнението и в резултат на получените оценки повторно са оценени параметрите. 

Значимостта на зависимостта между всеки две от променливите намира израз в 

различни статистически показатели. От всички тях ние сме се спрели на коефициента 

на корелация. Техниката на еднофакторния корелационен анализ позволява да се 

приемат или отхвърлят хипотези за наличието на обусловена зависимост между 

дадените две променливи.  

Приемаме, че БДС в услугите зависи от заетите в сектора, така че независимата 

променлива е заетите лица, а зависимата променлива - БДС създадена в сектора на 

услугите. За да се провери отражението в изменението на броя на заетите лица върху 

обема на БДС създадена в сектора на услугите в България е приложен статистически и 

графичен анализ на динамични редове за периода 1997 – 2010 година. Графиката 

показва силна линейна положителна зависимост между двете променливи. 

 

Фиг. 19. Зависимост между заетите лица и БДС в сектор “Услуги” 

 

На база на резултатите от направения анализ може да се твърди, че броя на 

заетите лица в сектора на услугите е един от основните определители на БДС и трябва 

да бъде включен като фактор в модела. Основание за това ни дава коефициента на 

детерминация, който в случая е 0,691 и това, че в сектора на услугите трудоемкостта е 

висока.  

Следващ фактор за постигането на по-високи темпове на растеж на БДС в сектор 

услуги е абсолютното и относителното нарастване на инвестициите за ДМА. Те 

определят техническото и технологичното равнище на новосъздадените ДМА, 

съответно нарастването на заетите лица, повишаването на производителността на 

труда, ефективността и конкурентоспособността на сектора и обслужването както на 

вътрешния, така и на външния пазар. Затова влиянието на този фактор е проследено и 

включено в модела. Коефициентът на детерминация тук е 0,6858, т.е. зависимостта 

между тях също е силна.  
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Фиг. 20. Зависимост между инвестициите в ДМА и БДС в сектор “Услуги” 

 

Нарастването на дела на износа на услуги244 в общия износ на стоки и услуги 

през разглеждания период също е един от факторите за развитието на сектор “Услуги” 

и за нарастването на БДС в него, защото за да се реализира износ е необходимо да се 

произвеждат услуги, а оттук се изменя и БДС в сектора. Коефициентът на 

детерминация е 0,6418, т.е. връзката е силна и затова този фактор също е включен в 

модела. Износът на услуги се състои основно от транспортни и туристически услуги 

и в по-малка степен от някакви други, и това ще даде възможност да се проследи 

мястото и значението на тези дейности в увеличаването на БДС в сектор услуги. 

Влиянието на вноса на услуги върху изследваната променлива също е 

значително – коефициентът на детерминация е 0,5884. Тук обаче връзката е обратна, 

т.е. увеличения внос на услуги, намалява БДС създадена от сектора вътре в страната. 

Анализът на резултатите от получените оценки дава основание да се направят 

следните изводи: 

Първо, БДС в сектора на услугите зависи в различна степен от промените в броя 

на заетите лица, инвестициите в ДМА, износа и вноса на услуги. Независимо от 

различията в степента на влиянието на тези фактори те имат отношение към 

формирането на БДС в сектор услуги през изследвания период; 

Второ, в резултат на проведения еднофакторен анализ се установява, че по този 

начин се получават адекватни модели, чиито коефициенти са статистически значими. 

По-конкретно връзките между изследваните променливи са следните: основна 

детерминанта на БДС в сектора на услугите е броя на заетите в него лица. Между БДС 

и заетите лица в сектора на услугите съществува силна положителна зависимост – с 

увеличаване на заетите лица, расте и БДС и освен това връзката е значима. 

Коефициента на детерминация е 0,691, т.е. голяма част от изменението на БДС за 

                                                
244 Относно относителният дял на услугите в износа и вноса на страната виж Приложение 10. 
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периода може да се обясни с изменението на заетите лица. Тази оценка показва висока 

степен на връзка между БДС в сектора и изменението в броя на заетите лица; 

Трето, вторият изследван фактор са инвестициите в ДМА направени в сектора 

през разглеждания период. В този случай регресионният коефициент пред факторната 

променлива също е значим и показва, че нарастването на инвестициите в сектора с един 

процент, води до нарастване на БДС с 2,87%. На този модел може да се доверим в 

пълна степен, тъй като риска за грешка е минимален – под 1%. Следователно и този 

модел адекватно описва изследваната зависимост. 

Четвърто, ефектът от увеличаването на износа на услуги върху БДС в сектора е 

положителен и силен. Тези оценки съответстват на теоретичните постановки за правата 

връзка (зависимост) между двете променливи. При нарастване на износа на услуги с 

1%, БДС в сектора също се увеличава, но с 0,12%. Следващ фактор е вноса на услуги. В 

този случай с нарастване на вноса с един процент, БДС в сектора на услугите намалява 

с 0,05%.   

Пето, следователно, най-голямо влияние имат заетите лица и това е напълно 

логично, като се има предвид характера на дейността на този сектор и това, че той се 

характеризира с висока трудоемкост. Освен това, тъй като ние изследваме БДС на 

сектора като цяло, а в него има такива дейности, за чието изпълнение са необходими не 

само работна сила, но и редица машини, съоръжения и оборудване, виждаме, че и 

вторият фактор тук е от съществено значение за нарастването на стойността в сектора. 

В това изследване боравим с динамични редове като идеята е с тях да се 

проследи изменението във времето на БДС в сектора на услугите и да се определи как и 

защо тя се променя. За целта експериментираме с различни модели и проследяваме 

настъпващите изменения. Освен това като допълнение би било подходящо да се 

приложи и векторно авторегресионно моделиране (VAR). VAR моделът представя за 

разглеждания период всички участващи променливи като ендогенни и като линейни 

функции от миналите им стойности. За да се проведе VAR, всички променливи трябва 

да са интегрирани от един и същи ред.  

При векторното авторегресионно моделиране също се изследват основните 

показатели, характеризиращи функционирането на този сектор (БДС, заети лица, 

инвестиции в ДМА, внос и износ на услуги), чието влияние бе предварително 

проверено. На база на получените оценки за параметрите на модела и функциите на 

импулсна реакция могат да се анализират връзките и взаимодействията между 

променливите и тяхната чувствителност на шокови изменения. Тук обаче този модел 

няма да може да бъде изведен и да проверим склонността на реакцията на тези 

променливи, тъй като разполагаме с кратък ред, а при тези модели се работи с лаг, 

което допълнително скъсява реда, но по принцип прилагането на едно такова 

моделиране би било полезно, особено ако то се прави с цел прогноза за развитието на 

сектора оттук нататък.  

Формулирането и провеждането на адекватна политика във връзка с развитието 

на сектор “Услуги” изисква задълбочено познаване на връзките и взаимодействията 

между всички тези разгледани променливи. Предприемайки мерки във връзка с 

изменението на някои от тях, не е без значение да се знае как тези действия се 

отразяват върху динамиката на останалите. Ето защо един анализ на взаимодействията 

и евентуалните въздействия от страна на макроикономическите шокове върху този 

сектор в България е необходим и полезен. С помощта на този анализ могат да се 

приемат или отхвърлят предварително формулираните хипотези и да се дадат 

количествени оценки на съответните влияния и ефекти. Решението за прилагането на 
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този вид модели се базира преди всичко на тяхното адекватно характеризиране на 

връзките между наблюдаваните променливи и това, че данните са подходящи.  

Основната цел на изследването в тази връзка е свързана с решаването на 

комплекс от задачи, които са насочени към: 

 Изследване на динамичните редове на променливите, характеризиращи 

сектора на услугите, и възможностите за тяхното моделиране245 (стационарност, 

нестационарност, общи тенденции в динамиката на статистическите редове и 

автокорелация).  

 Прилагане на модел и емпирична оценка на основните зависимости в сектора 

на услугите и съставящите го групи дейности. 

 Оценка на ефектите върху поведението на променливите, характеризиращи 

сектора. 

При работата с тях изведохме модели чрез техните първи разлики, чрез 

логаритмите на изходните данни, с първите разлики на логаритмите, бе въведено 

времето като променлива, с цел да се отстрани тенденцията на развитие и 

автокорелацията, но във всички тези случай резултатите от експериментираните 

модели бяха незадоволителни. Затова в крайна сметка се стигна до вариант да се работи 

с верижните темпове на растеж. Проучванията ни показват, че коефициентите на 

корелация, изчислени между членовете на динамичните редове за тези показатели от 

първите разлики на логаритмите и от остатъчния компонент приблизително съвпадат. 

Това ни дава основание да използваме за отстраняването на тенденцията, изчисляване 

от изходните данни на верижни коефициенти на растеж.246 С тях отстраняваме 

автокорелацията. Динамичните редове от верижните коефициенти на растеж са основа 

за конструиране на многофакторните линейни регресионни модели.  

При построяване на многофакторния модел на първо място се открои проблема 

за съвместяване на броя на включените променливи в него и дължината на временния 

ред. Икономическата теория може да предложи широка гама от показатели, които имат 

отношение към изследваното явление, но дължината на временния ред може да не 

позволява тяхното включване с оглед постигането на необходимата степен на свобода. 

Решението на този проблем се свежда до избора на тези променливи, за които се 

предполага, че в достатъчна степен описват изследвания процес. Именно поради тази 

причина ние предварително проследихме връзките на избраните показатели и 

съответно в модела са включени само тези, които в достатъчна степен оказват влияние 

върху развитието на сектора. 

На второ място, е проблема за икономическата интерпретация на получените 

резултати. Въпреки, че полезността от такъв анализ не се възприема еднозначно, то 

тези модели дават възможност да се оцени ефекта от измененията върху разглежданата 

променлива чрез стандартизираните коефициенти.247 

Етап от разработването на иконометричния модел за сектора на услугите в 

България е анализът на динамичните редове на посочените променливи. За да не се 

                                                
245 Използваните данни за проследяване на зависимостите между изведените фактори и зависимата 

променлива, в случая БДС в сектора на услугите са подложени на редица проверки и тествания, с цел да 

се установи най-подходящия вид, в който те да бъдат приложени за извеждане на адекватни модели.  
246 В случая това се основава на възприемане на принципа на математическата простота. Според него, 

когато два използвани статистически метода дават приблизително съвпадащи резултати, се избира този 

от тях, който има “по-прост” изчислителен алгоритъм. 
247 В анализа за сектора на услугите са използвани БДС създадена от сферата на услугите – зависима 

променлива, брой заети лица в сектора, инвестиции в ДМА в сектора, износ и внос на услуги – 

независими променливи (фактори). 
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получат привидни регресионни резултати, временните редове, участващи в 

зависимостите, се проверяват за стационарност и автокорелация. Статистическата 

информация за съответните променливи е на база годишни данни, въпреки, че 

дължината на редовете, основани на годишна база е малка248, но в случая не могат да се 

използват месечни данни, поради липсата на информация за някои от показателите. 

Целта на разработваният модел е да се определят някои основни влияния, които 

могат да въздействат на показателите, характеризиращи сектора на услугите и 

включените в него дейности. Изграждането на модела дава възможност да се проследи 

поведението на изследваните променливи в един кратък период в бъдещето, а също 

така и да се обхванат връзките на разглеждания сектор от модела уравнения, отчитащи 

взаимодействията между процесите.  

В тази част на монографията анализа на посочените фактори върху БДС 

създадена в сектора на услугите е направен чрез многофакторен модел, приложен както 

за сектора на услугите като цяло, така и за отделните дейности, влизащи в неговия 

състав. Дейностите от сектора са обособени в три групи249 и при изграждането на тези 

модели сме се ръководели от следните принципи: 

1) Структурата на модела да бъде максимално олекотена, като се застъпват само 

основни икономически зависимости. Идеята е да се акцентира на съдържателното 

осмисляне на отделните количествени съотношения, на логическото проследяване на 

въздействията и проявленията на ефектите; 

2) Моделите да отразяват теоретичната постановка, икономическите зависимости 

и логика; 

3) Структурата на моделите да покаже връзка и с преди това изложените данни в 

разработката за заетите лица, инвестициите и производителността на труда. 

За целта всички тези фактори се обвързват в множествен регресионен модел и се 

отчита влиянието на всеки един от тях върху отделните групи дейности. 

Многофакторният линеен регресионен модел има вида:  

 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ei, 

където  

Y е темпът на прираст на БДС в сектора на услугите 

X1 – темпът на прираст на заетите лица в сектора на услугите; 

X2 – темпът на прираст на инвестициите в ДМА в сектора на услугите; 

X3 – темпът на прираст в износа на услуги; 

Х4 – темпът на прираст във вноса на услуги. 

                                                
248 Сравнително краткия период е ограничение, което намалява статистическата значимост на получените 
резултати, но заради необходимостта от съпоставимост на данните на годишна основа е допустимо. 
249 Първата група включва дейностите “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството”, “Хотели и ресторанти” и “Транспорт, складиране и съобщения”. Това са дейности, 

които са строго пазарни и при тях се забелязва чувствителна динамика през разглеждания период по 

отношение на наблюдаваните показатели. 

Втората група обхваща две дейности, които са сравнително нови – “Финансово посредничество” и 

“Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”. Нови в смисъл, че те получиха развитие именно през 

наблюдавания в изследването период, докато преди това не бяха толкова развити. 

Третата група са дейности, в които държавата все още има значително участие, а именно: “Държавно 

управление”, “Образование”, “Здравеопазване и социални дейности”, както и “Други дейности, 

обслужващи обществото и личността”.  



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2020,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2020,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

 166 

Моделът, който ще получим не трябва да съдържа автокорелация.250 

Допълнително изискване при множествената регресия, което не съществува при 

единичната, е факторните променливи да бъдат независими помежду си, т.е. да не е 

налице мултиколинеарност.251 Затова ще проследим корелационните матрици на 

факторните променливи за всеки един от моделите (Вж. Приложение 11). Параметрите 

на получените модели за трите групи дейности и за сектора на услугите като цяло са 

следните: 

Таблица 53 
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95% доверителни 

интервали 

Долна 
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Горна 

граница 

1 

ZL (Х1) 14,087 1,586 1,493 8,880 0,000 10,428 17,745 

IDMA (Х2) 0,545 0,116 0,196 4,702 0,002 0,278 0,812 

IZNOS (Х3) 0,540 0,163 0,385 -3,314 0,011 0,164 0,916 

VNOS (Х4) -0,214 0,131 -0,128 -1,635 0,041 -0,517 0,088 

2 

(Constant) 5088,315 1444,88  3,522 0,010 1671,723 8504,907 

ZL 22,665 4,067 0,765 5,572 0,001 13,047 32,283 

IDMA 0,311 0,145 0,224 2,143 0,049 -0,032 0,655 

IZNOS 0,358 0,161 0,197 2,223 0,042 -0,738 0,023 

VNOS -0,152 0,123 -0,128 -1,233 0,037 -0,443 0,139 

3252 
ZL 5,187 0,644 0,804 8,056 0,000 3,753 6,622 

IDMA 1,286 0,434 0,172 2,965 0,014 0,320 2,252 

4 

ZL 13,402 1,371 1,021 9,773 0,000 10,300 16,504 

IDMA 0,258 0,157 0,197 1,643 0,035 -0,0097 0,613 

IZNOS 0,615 0,360 0,291 -1,707 0,022 -1,430 0,200 
 

Следователно, уравненията изразяващи връзката между изследваните фактори и 

БДС за отделните групи дейности имат следния вид: 

                                                
250 Автокорелацията е явление, което се свързва с модели, базирани на временни редове, както е в нашия 

случай. Следствията от наличието на автокорелация при условие, че за оценяване се използва 

стандартния метод на най-малките квадрати (МНМК) са: оценката е изместена и не е ефективна; 
оценката за ковариацията също е изместена за истинската ковариационна матрица и като следствие от 

това статистиките, които обичайно се използват за проверка на резултатите от регресията не са валидни. 

По този начин използването на МНМК създава неоснователна увереност в качеството на получените 

оценки. Изследвания на този проблем за по-сложни случаи показват, че не винаги използването на 

МНМК води до сериозни проблеми, но като цяло препоръките са да не се пренебрегва опасността от 

подвеждащо оптимистични резултати при прилагането му. 
251 При наличието на мултиколинеарност оценените регресионни коефициенти са неефективни, т.е. с 

широки доверителни интервали, което ги прави ненадеждни. 
252 За тази група дейности моделът е без отчитане влиянието на факторите внос и износ на услуги, 

защото коефициентите им са статистически незначими и затова са изключени от модела. По същата 

причина моделът е без константа. 
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Таблица 54 

Уравнения, описващи моделите за всяка една група дейности 

Модел Уравнение253 

1 Y1 = 14,087X1 + 0,545X2 + 0,54X3 - 0,214X4 
254 

2 Y2 = 5088,315 + 22,665X1 + 0,311X2 + 0,358X3 - 0,152X4  

3 Y3 = 5,187X1 + 1,286X2 

4 Y4 = 13,402X1 + 0,258X2 + 0,615X3  
  Източник: обобщения на автора на база изведените модели. 

 

От изследването на избраните фактори, влияещи на величината на БДС в сектор 

“Услуги” за периода 1997-2010 година чрез регресионния анализ може да се направи 

извод, че всички те влияят силно върху изменението ѝ. Зависимостта между нея и 

заетите лица е най-силна. Проверката за статистическа значимост на изчислените 

корелационни коефициенти показва, че те са статистически значими и регресионните 

модели са адекватни. Най-висок коефициент на корелация имат изследваните 

променливи в третата група дейности R = 0,899 (вж. Таблица 55). 

Таблица 55 

Обобщени резултати за експериментираните модели 

Модел R R Square Std. Error F Change 
Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 
Нойман255 

1 0,853 0,7276 2,6165 3571,680 0,000 1,695 1,5646 

2 0,797 0,6352 1,3107 200,735 0,000 1,754 1,6191 

3 0,899 0,8082 1,5398 2301,618 0,000 1,609 1,4852 

4 0,786 0,6178 4,2332 4616,411 0,000 1,868 1,7243 
   Източник: обобщения на автора на база изведените модели. 

Проверката на статистическите хипотези показва значимост на корелационния 

коефициент и параметрите в модела, адекватност на експериментираните регресионни 

модели.  

Таблица 56 

Стойности на регресионните коефициенти по групи дейности и фактори 

            Фактори 

Дейности 
ЗЛ Инвестиции в ДМА Износ Внос 

Група 1 1,493 0,196 0,385 -0,128 

Група 2 0,765 0,224 0,197 -0,128 

Група 3 0,804 0,172 - - 

Общо за сектор услуги 1,210 0,197 0,291 - 

            Източник: обобщения на автора на база изведените модели. 

                                                
253 Уравненията тук имат информативен характер и служат само за прогностични цели, тъй като са 

съставени от нестандартизираните коефициенти, а на тълкуване подлежат стандартизираните 

коефициенти на регресионните модели, които всъщност показват влиянието на всеки един от факторите. 
254 Моделът е без константа, тъй като коефициентът пред нея е статистически незначим и затова тя не е 

включена в уравнението. 
255 Използван е критерия на Нойман, който е изчислен от този на Дърбин-Уотсън (DW), тъй като DW се 

използва за редове с повече от 15 члена, а използвания тук ред включва 13 години. За определянето на 

коефициента на Нойман е използвана формулата DW.(n-1)/n, където n е броя на членовете на реда. 
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Проверката за наличие на автокорелация в остатъчните компоненти около 

регресионната линия, извършена чрез критерия на Нойман, говори за липса на 

автокорелация, тъй като стойностите му са в допустимия интервал от 1,25 до 3,40 при 

95% степен на доверие. Това ни дава основание да твърдим, че моделите могат да се 

използват за оценка на статистическата зависимост между БДС в сектора на услугите и 

изследваните фактори. 

Извършеният регресионен анализ представя няколко резултата и е основание за 

следните изводи: 

1) За целия период и за всички групи дейности с най-голямо влияние върху БДС 

е изменението на броя на заетите лица. Това е валидно особено за първата група 

дейности и за сектора на услугите като цяло, които се характеризират с висока 

трудоемкост и с голяма зависимост на БДС от броя на работните места. През 

разглеждания период общо за сектора на услугите, БДС създадена в него в най-голяма 

степен се влияе от заетите лица, като тя се увеличава средно с 1,21% при нарастване на 

заетите лица с 1%. По групи дейности, в най-голяма степен БДС зависи от заетите лица 

и тяхното изменение за първата група дейности, където с изменение на заетите лица с 

1%, БДС в тези дейности се увеличава приблизително с 1,5%. 

2) Инвестициите в ДМА съществено влияят на промените в БДС за втората група 

дейности, но тяхното влияние е по-слабо в сравнение със заетите лица (в тази група 

нарастването на инвестициите в ДМА увеличава БДС с 0,2%, а в резултат на 

изменението на заетите лица с 1%, БДС за тези дейности расте с 0,77%). Най-малко 

инвестициите в ДМА влияят върху третата група дейности, тъй като тук са включени 

основно бюджетни дейности, за които средствата за инвестиции са по-малко и те могат 

да осъществяват дейността си без такава голяма зависимост от материалната база. 

Нарастването на инвестициите с 1% в тези дейности може да увеличи БДС с 0,17%. 

Приблизително еднакво е влиянието на този фактор за първата група дейности и за 

сектора на услугите като цяло – 0,2%.  

3) Факторите износ и внос имат най-голямо влияние за първата група дейности, 

където са включени туристическите и търговските услуги, като въздействието на 

износа е два пъти по-голямо от това на вноса и по този начин тези фактори спомагат за 

увеличаването на БДС както за тази група дейности, така и за сектора на услугите като 

цяло. За втората група дейности, тези два фактора взаимно се неутрализират, тъй като 

тяхното влияние е еднакво, но в различни посоки. За третата група дейности те са 

изключени от модела заради тяхната незначимост поради характера на дейностите 

включени в тази група, а за сектора на услугите като цяло, факторът внос оказва слабо 

влияние и също е изключен от модела. 

Разгледаните фактори оказват различно влияние върху БДС създавана в сектора 

на услугите. В много случаи едновременното действие на няколко фактора може да има 

не само стимулиращ, но и ограничаващ ефект за развитието на някои от дейностите му. 

Независимо от това, през разглеждания период, въздействието на посочените 

детерминанти води до нарастване на БДС в сектора както в абсолютна сума, така и като 

относителен дял. Следователно, всеки един от изследваните фактори има своето място 

в анализа на БДС и оказва влияние върху нейната величина в по-голяма или в по-малка 

степен. Затова е важно правилно да се управляват процесите, оказващи влияние върху 

величината и изменението на тези фактори, тъй като БДС е най-съществената част от 

БВП на страната, а той е основен показател за всяка една икономика и затова нейната 

величина следва да се наблюдава, а също и факторите, които оказват влияние върху 

нея. От това в крайна сметка ще зависи и икономическия растеж в страната, а това е 

особено необходимо в съвременните условия. 
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3.3. Икономически растеж и политики в България по отношение на 

дейностите от сферата на услугите. 
 

В условията на променяща се среда, ефектът от икономическата политика 

намира израз в резултатите от функционирането на икономиката и в частност на 

сектора на услугите като доминиращ в съвременните условия. Настъпилата криза и 

натрупването на негативни ефекти в икономическата и социалната област изнасят на 

преден план проблема за водещите звена в икономиката, които биха могли да изиграят 

ролята на локомотив за икономическия растеж на страната в настоящите условия. Едно 

такова звено е сферата на услугите. До този извод стигаме на база анализа на 

количествените закономерности в нейното развитие направен в предходната глава - 

нарастване на относителния дял на сферата на услугите в БВП, в числеността на 

заетите и инвестициите и по-динамичното развитие в сравнение с останалите сектори 

на икономиката. 

В тази връзка в редица програми за развитието на страната256 са посочени 

приоритетни области за развитие, които да спомогнат за реализирането на 

икономически растеж, като някои от тях са:  

Приоритет 1: Повишаване доходите на българските граждани, растеж и 

модернизиране на българската икономика – тук като подцели са посочени: запазване на 

макроикономическата стабилност; икономически растеж, привличане на инвестиции и 

развитие на българския бизнес; повишаване на доходите; защита на потребителите; 

устойчиво развитие на туризма; развитие на селското стопанство; ускорено изграждане, 

поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура; въвеждане на нови 

технологии. 

Приоритет 2: Подобряване на социалната сигурност на българските граждани. 

Създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и 

общественото здраве. 

Приоритет 3: Развитие на човешкия капитал на нацията и създаване на условия 

за успех на всеки гражданин. Този приоритет е свързан с области като образование, 

ИКТ, наука и научни изследвания, култура и културно-историческо наследство, 

преодоляване на негативни демографски тенденции и др.    

И в трите посочени приоритета съществена роля играе сферата на услугите и 

включените в нея дейности.  

Въпросът за реализирането на икономически растеж и извеждане на 

приоритетите в българската икономика е един от най-обсъжданите през последните 

години257, тъй като стратегическа задача на настоящия етап от стопанското развитие на 

                                                
256 Като Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009-2013 година; 

Конвергентната програма на Република България и др. 
257 Леонидов, Ат., Информационната революция, глобализация и икономически растеж, сп. 

Икономическа мисъл, 3/2001; Статев, Ст., Финансово развитие и икономически растеж: Пътят на 

България: 1991-2006, София, Унив. изд. Стопанство, 2009.; Георгиева, Т., Национална иновационна 

система на България: Среда за растеж и конкурентоспособност, Свищов, Акад. изд. Д. Ценов, 2006; 

Ганев,  К., Измерване на общата факторна производителност: Счетоводство на икономическия растеж за 

България, София, БНБ, 2005 (Дискусионни материали, 48/2005); Славева, Кр., Оценъчен подход за 

влиянието на външната търговия върху националната икономика, Свищов, Акад. изд. Д. Ценов, 2010, а 

също и редица конференции посветени на въпроса и публикуваните от тях доклади, като например: 

Икономиката и управлението в XXI век: Решения за стабилност и растеж: Сб. докл. от Междунар. юбил. 

науч. конф., 8 - 9.11.2011 г., Свищов, Акад. изд. Д. Ценов, 2011; Външнотърговска специализация и 

икономически растеж на страните от ЕС: Сборник научно-приложни изследвания, Свищов, Акад. изд. Д. 

Ценов, 2012 и др. 
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страната е постигането на устойчиви темповете на растеж. Проблемът е, че трябва да се 

достигне не какъв да е растеж, а такъв, основаващ се на интензивното развитие на 

икономиката и повишаване на нейната ефективност. Една от важните предпоставки за 

това е усъвършенстването на структурата на икономиката, тъй като пътят към 

балансиран и стабилен икономически растеж е намирането на оптимална структура. 

Структурните изменения в икономиката не са самоцел. Те имат своите условия и 

предпоставки, които се изразяват в темповете и мащабите на икономическия растеж, 

чиято главна цел е най-пълно удовлетворяване потребностите на обществото чрез 

нарастване на производството и особено на ефективността на това производство. 

Именно това лежи в основата на структурните изменения в икономиката. Те станаха 

първопричината и основния импулс за икономически растеж и за по-бързото и по-

ефективно структурно адаптиране на националното стопанство към съвременните 

икономически реалности, а сега допринасят и за намаляване на негативите от 

кризисната ситуация. Икономическият растеж е тясно свързан с тези изменения, като 

връзката е двупосочна – от растежа към структурата и от структурата към растежа, като 

зависимостта и взаимовлиянието между тях са твърде сложни. 

За да гарантира повишаване на жизнения стандарт и за да компенсира 

изоставането си в икономическото развитие, българската икономика е необходимо да 

постигне устойчив средногодишен ръст на БВП. Такъв темп на икономически растеж 

може да бъде постигнат само с едновременното разширяване на обема на 

производството и услугите в страната, както и чрез повишаване на производителността 

на икономическите дейности. За целта са необходими инвестиции, а ролята на 

икономическата политика в този случай е все по-голяма за поддържането на 

относително стабилен приток на капитали, както и за структурата на финансираните 

дейности с тези инвестиции. Важността на тази роля се засилва особено при така 

проявяващата се криза в световната икономическа система. Голяма част от растежа в 

българската икономика преди настъпването на кризата се дължи на инвестиции 

внесени от чужбина, но за съжаление те не са разпределени по начин, който подпомага 

потенциала за растеж на страната. Основно привличането на капитали преди 

настъпването на кризата бе най-вече за строежа на големи търговски вериги, МОЛ-ове 

и жилищни сгради и не се даде възможност да се разгърне потенциала на 

туристическия бизнес например, който е с висока добавена стойност, а така също и тези 

инвестиции не отидоха в предприятия, където можеха да подпомогнат внедряването на 

реални иновации. Затова важна задача в тази насока е да се разпределят ресурсите в 

продуктивни инвестиции, водещи като цяло до по-добър резултат. ПЧИ са само един от 

източниците на капитал за страната, но по-важното тук е те да са източник на 

технология и знания, които имат решаващо значение за постигането на напредък.  

Ако стратегическата цел – изграждане на ефективна отраслова структура в 

България се остави на действието на свободните пазарни сили, то може да се стигне до 

утвърждаването на неефективна международна специализация на страната и на 

периферната ѝ позиция в ЕС с всички произтичащи от това икономически и социални 

последици.  

Анализът на отрасловата специализация и на стоковата структура на експорта 

показва, че страната ни все още не се интегрира успешно в икономиката на ЕС. 

Сравняването на стоковата структура на експорта на България и други държави от ЕС 
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показват слабото включване на страната ни във вътрешноотраловата и продуктовата 

специализация.258 

Затова икономическият растеж изисква не просто нарастване на обемните 

показатели, а качествена промяна в производството и неговата структура, както и в 

условията на живот. Този растеж е оправдан при неотклонно повишаване на 

икономическата и социалната ефективност, а ефективността както стана ясно също е 

свързана с основните пропорции в икономиката и върху нея неминуемо влияе и 

икономическата политика.  

Естествен приоритет на страната е да разработи такава политика, която да 

съдейства за постигането на висока заетост в отделните дейности и в икономиката като 

цяло. Съдействието на държавата за постигането на такава заетост произтича от 

необходимостта да се поддържа стабилен икономически растеж, ниско равнище на 

безработица, както и да се предостави на работниците и служителите възнаграждение, 

достатъчно да им осигури високо жизнено равнище. Но повишаването на доходите и 

стандарта на живот в пазарни условия зависят от нарастването на производителността и 

производството. Съществува пряка зависимост между дохода и произведения продукт 

на човек от населението в страната. Всъщност производството и доходът са двете 

страни на едно и също нещо, но от гледна точка на различните субекти.  

В голяма степен основният индикатор за стопанското развитие на страната е 

именно икономическият растеж, измерен чрез темпа на нарастване на БВП. Главна 

негова част е създадената БДС, върху която влияние оказват броя на заетите, 

производителността на труда и други фактори, чието влияние бе проследено в 

предходните параграфи на тази разработка. Икономическият растеж позволява 

реализирането на по-голяма заетост, по-високи заплати и повече инвестиции в 

икономиката. Реализирането му обаче изисква и влагането на средства в подготовката 

на кадри, развитие на науката и технологиите, както и използването на техните 

достижения в практиката. Непосредствен и постоянен източник за засилване на 

икономическия растеж на всяка страна е образованието и науката, които спомагат за 

увеличаване на производителността на труда в икономиката като цяло и по отделни 

нейни сектори. 

Целта, поради която се преследва по-висок икономически растеж е подобряване 

жизнения стандарт на хората. Затова спомагат развиващите се иновационни процеси в 

такива сфери на човешкия живот, които пряко оказват благотворно въздействие върху 

бита на обществото като образование, здравеопазване, транспорт, съобщения, туризъм 

и развлечения и други дейности, основно в сектора на услугите. 

Услугите са активен фактор за този икономически и обществен растеж. 

Същевременно икономическия растеж в страната е условие за разширяване на 

услугите. Благосъстоянието на обществото все повече се определя от развитието на 

услугите както в количествено, така и в качествено отношение. Постигането на такъв 

икономически растеж предполага максимално използване предимствата на българската 

икономика и повишаване на нейната конкурентоспособност.  

Следователно, преследването на икономически растеж е необходимо да бъде 

съчетано както със задълбочено познаване на сектора на услугите, тъй като той влияе 

върху ефективността в икономиката, а от своя страна макроикономическата политика 

влияе върху дейността на сектора на услугите, така и със състоянието и развитието и на 

останалите сектори, които също биха могли да допринесат за реализирането му. 

                                                
258 Ангелов, Ив., Стратегически аспекти на икономическото развитие на България, сп. Икономическа 

мисъл, Икономически институт на БАН, кн. 1/ 2009, с. 3-29. 
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Ролята на услугите в съвременната икономика се обуславя от факта, че 

транспортът, комуникациите, банковото дело, търговията, образованието и 

здравеопазването са най-тясно свързани с изграждането на националната 

производствена и социална инфраструктура и, следователно, развитието им е 

предпоставка за икономически растеж, а също така банковото дело и финансите имат 

стратегическо значение за стопанството, и без контрол над тези дейности 

макроикономическата политика на страната изпитва непреодолими трудности в 

регулирането и управлението на икономиката.  

Затова икономическият растеж, конкурентоспособността и жизнения стандарт в 

следващите десетилетия в България ще зависят от “агресивната, национално - 

профилирана, изпреварващо – активна, научно – технологична и образователно – 

квалификационна политика на държавата”.259 

Основен двигател на растежа е високата инвестиционна активност в страната. За 

последните няколко години (до 2009 г.) реалният ръст на БВП надхвърляше 6% до 

кризисния период. Секторите в основата на икономическото развитие на страната са 

услугите и индустрията. Най-динамично развиващите се отрасли в тях са финансовото 

посредничество, търговията и строителството. За да се увеличи 

конкурентоспособността на българската икономика се налага да се направят важни 

секторни реформи, които да разгърнат потенциала за растеж на икономиката като цяло. 

Секторите, които следва да се развиват и реформират са различните видове транспорт – 

автомобилен, железопътен, воден, а също и образованието, здравеопазването и 

научните изследвания. 

Секторът на услугите се определя като двигател на произведения през 

последните години БВП. В съвременната икономика услугите показват, че не трябва да 

бъдат пренебрегвани и че те имат голям дял от произвеждания БВП и затова в 

условията на пазарно определена среда започна да им се обръща подобаващото за тях 

внимание и да се отчита ролята им в икономическото развитие на страната. Те са и 

основния източник за стабилизиране на икономиката в посткризисния период. В тази 

връзка неизползван потенциал има в области като търговия, транспорт, логистика, 

бизнес услуги, а също и в областта на енергетиката, цифровите технологии, 

строителството и сега е момента в периода на възстановяване от кризата да бъдат 

предприети мерки за използването на този потенциал. Чрез инструментите на 

макроикономическата политика могат да се подпомогнат и редица от дейностите в 

сектора на индустрията, да се преструктурират и да се разгърне потенциала им за 

икономически растеж и заетост. Това се налага, тъй като развитието на индустриалния 

сектор в българската икономика е с относителен дял над средния за ЕС, но страната ни 

се е специализирала главно в трудоемки отрасли с ниска и средна технологична 

интензивност (производството на облекла и текстилни материали, обувна и кожарска 

промишленост), които обаче са най-уязвими от конкуренцията на новите индустриални 

икономики с бърз икономически растеж и в голяма степен отразяват пренасочването на 

ресурсите към страните с по-ниски разходи за труд. Успоредно с това индустриалната 

специализация на страната е в ресурсоемките и енергоемките отрасли, които също са с 

висока степен на уязвимост и несигурност и като цяло отреждат на страната място в 

периферията, където тя трудно намира пътя към световните пазари, особено що се 

отнася до високотехнологичните отрасли (вж. Приложение 12).  

                                                
259 Балабанов, Ил., Глобалната тенденция на индустриалното развитие, сп. Икономическа мисъл, бр. 

1/2000, с. 30.  
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Оттук развитието на един от основните показатели – растежът на БДС, 

характеризиращ дейността на всеки един от секторите до 2010 година протича по-

следния начин: 

Таблица 57 

Растеж на БДС по икономически сектори (%) 

Икономич. 

сектори 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среден 

темп на 

растеж 

Селско 

стопанство 
5,2 -2,4 3,5 -8,8 -0,5 -27,2 32,4 -9,5 6,2 -1,1 3,5 0,12 

Индустрия 4,15 5,2 4,75 7,0 10,8 12,4 9,8 -4,15 -9,7 3,1 -0,8 3,87 

Услуги 10,9 8,54 10,1 9,03 9,6 11,2 16,2 1,9 1,6 0,16 -0,96 7,12 

БВП 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8 3,63 

    Източник: изчисления на автора по данни от http://www.nsi.bg/ORPDOCS/GDP_1.1.1.xls 
 

До 2008 г. услугите поддържат относително високи темпове на растеж, но в 

индустрията започна по-осезаемо да се усеща влиянието на международната криза. 

Растежът на БДС там се забавя и бележи спад с 4,15% спрямо предходната година, като 

причината за това е свиването в търсенето на основните партньори на България. Освен 

кризата в индустрията има и редица други проблеми, които водят до нейния по-малък 

принос за растежа на икономиката. Като цяло конкурентоспособността на индустрията 

е ниска и това се дължи най-вече на неизгодната структура на нейния износ, тъй като 

предимно се изнасят метали, суровини, горива, храни и съответно това води до 

недостатъчен ефект от износа, защото се осъществяват продажби на външните пазари 

най-вече поради по-ниските цени, които са резултат от ниска добавена стойност. Освен 

това, българският износ е с висока материало и енергопоглъщаемост на продукцията и 

е ресурсо зависим, ориентиран е предимно към европейските пазари, а достъпът му до 

други алтернативни световни пазари е затруднен. Оттук се получава едно сериозно 

изоставане на индустриалния сектор спрямо средните показатели за ЕС в областта на 

иновации, енергийна ефективност и експорт на продукция и като цяло на растеж, който 

да е експортноориентиран. 

За да се увеличи приноса на индустрията за икономическия растеж (и тя заедно с 

отделни дейности от сектора на услугите да работят съвместно за постигането на този 

растеж) в страната и той да стане експортноориентиран са нужни не отделни мерки, 

епизодично проявяващи се, а сериозни действия в посока преструктуриране и 

възстановяване на този сектор, тъй като проблемите в тази насока имат предимно 

системен характер и се нуждаят от време и усилия за да се преодолеят и този сектор да 

стане отново конкурентоспособен. За него следва да бъде приложена цялостна 

стратегия за развитие, която да се следва и да даде възможност индустрията да заеме 

достойно място и да има сериозен принос в икономическия растеж на страната.   

В действителност обаче страната изостава в редица структурни реформи не само 

в индустриалния сектор и несъответствието, което съществува между сравнително 

добрите икономически показатели постигнати преди кризата и изоставането в 

структурните реформи е един от българските парадокси. През годините, след 

въвеждането на валутен борд, България е с един от най-високите средни темпове на 

реализиран икономически растеж от новоприсъединилите се страни към ЕС. През 

последните години в тези държави се очертават сходно протичащи процеси на 

сравнително високи положителни темпове на икономически растеж, а също и 
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структурни промени, продиктувани от политиките им на догонване равнището на 

развитите страни от ЕС. 

Таблица 58 

Темп на нарастване на БВП на новите страни членки на ЕС от ЦИЕ, % 

Страна  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Среден темп Ранг 

България 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,4 3,87 3 

Румъния 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -6,6 -1,6 3,71 4 

Литва 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,8 1,4 3,19 6 

Латвия 8,9 10,1 11,2 9,6 -3,3 -17,7 -0,3 2,64 7 

Естония 6,3 8,9 10,1 7,5 -3,7 -14,3 2,3 2,44 8 

Словакия 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8 -4,9 4,2 5,10 1 

Словения 4,4 4,0 5,8 6,9 3,6 -8,0 1,4 2,59 9 

Полша 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,64 2 

Чехия 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7 3,61 5 

Унгария 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9 -6,8 1,3 1,17 10 
Източник: Евростат  

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020) 

 

България отчита около и над средния за тези страни икономически растеж (трета 

по ред), но този растеж не може да се усети толкова осезаемо в инвестициите за 

възстановяване и модернизиране на индустриалната база в страната и това е така, тъй 

като периода, в който се реализираше растеж, приключи с бум в строителството и 

сериозен поток от чуждестранни инвестиции на пазара на недвижими имоти и 

финансови и бизнес услуги260, което прикри до голяма степен структурната уязвимост 

на икономиката, но не реши проблемите на индустрията и износа. 

При нарастващата роля на сектора на услугите в икономиката връзката между 

икономическия растеж и структурните изменения в нея става още по-силна и 

структурните изменения стават детерминиращ фактор. Затова без рационална 

стопанска структура, изменяща се съобразно потребностите на обществото и 

изискванията на новите технологии, не е възможно да се стимулира икономическия 

растеж и да се осигурят за по-продължително време стабилни темпове на икономическо 

развитие. 

Уместно е да се постави въпроса, доколко настъпилите изменения в 

относителния дял на отделните сектори в БДС отразяват тенденцията към повишаване 

ефективността на икономиката като цяло. От гледна точка на ефективността на цялата 

икономика като обобщаващ показател се използва съотношението между дела на 

услугите в БДС и дела на заетите лица в този сектор. Ако делът им в БДС е по-висок от 

дела на активното население заето в тях това е добре за икономиката, тъй като нараства 

производителността на труда. За България такова съотношение е валидно за сектора на 

услугите през целия разглеждан период.261 

По-конкретно, за дейностите, образуващи сектора на услугите, растежът им през 

изследвания период е следния: 

                                                
260 По данни на НСИ от влезлите в страната ПЧИ за 2008 и 2009 година съответно 77,2 % и 79,4% са 

насочени към дейности, свързани с различни услуги. 
261 Не е така за селското стопанство, където делът на заетите лица превишава този на БДС, а за 

индустрията в определени години по-голям дял има БДС, а в други делът на заетите лица. 
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Таблица 59 

Растеж на БДС по икономически дейности в сектора на услугите и общо за икономиката 

Икономически дейности 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Среден 

растеж за 

периода 

Търговия, ремонт на автомобили, 

лични вещи и стоки за 

домакинството; Хотели и 

ресторанти; Транспорт, складиране 

и съобщения. 

-6,4 0,7 12,1 8,2 10,2 8,1 5,3 8,1 8,7 6,7 6,0 4,3 -2,5 -1,8 4,22 

Финанси, кредит и застраховки; 

Операции с недвижими имоти и 

бизнес услуги. 

-12,5 -9,0 -0,3 5,1 3,4 7,3 6,1 6,4 8,0 11,7 11,2 9,4 1,5 1,3 3,54 

Държавно управление; 

Образование; Здравеопазване и 

социални дейности; Други услуги и 

дейности на неправителствени 

организации. 

-7,4 14,0 5,0 8,6 -1,6 5,0 0,7 2,1 8,0 1,3 5,5 -0,4 -1,5 -2,7 0,19 

БДС общо за икономиката -1,4 2,9 2,3 5,1 4,2 6,3 4,3 5,2 5,7 6,7 6,4 6,3 -3,3 0,2 3,64 

Източник: изчисления на автора на база данни от www.stat.bg. 
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При положение, че сферата на услугите се оказва най-стабилният и сигурен 

източник на високия икономически растеж допреди началото на кризата в България, 

влошаването на производствените резултати на голяма част от обслужващите дейности 

през 2009 и 2010 година е показателно за това, че и те са с висока относителна 

чувствителност към цикличността в икономическото развитие. Привнесените от 

външни източници кризисни импулси се отразяват и предизвикват значителни 

отклонения в повечето от дейностите на водещия сектор на услугите. Те оказват 

негативно влияние върху динамиката на съвкупното производство. 

Общото развитие на икономическата система по принцип зависи от много 

фактори и параметри, като един от тях е и структурната динамика. Следователно, може 

да се потърси начин общият темп на прираст да се декомпозира поне на две части. Така 

Флегас и Хасапис262, при изследване на структурните изменения и темпа на 

икономически растеж, лансират тезата общият темп на растеж TG да се подраздели на 

пропорционален темп TP и на структурен темп TS, т.е. TG = TP+TS. Пропорционалният 

съответства на прираста на БДС при нулеви структурни изменения, а структурният 

темп, съответства на частта от общия темп, която е резултат от ненулеви структурни 

изменения (вж. таблица 60). 

Темпът Тр е наречен пропорционален, тъй като с него пропорционално се 

изменя обемът на БДС на всички дейности при формиране на БДСусл. Поради това 

обемът на БДС за целия сектор на услугите се е увеличил със 135,8%, но тук най-

значимо влияние затова имат екстензивните фактори на растежа. По отношение 

прираста от структурните изменения обаче промените са разнопосочни. Те са оказали 

отрицателно влияние в дейности като търговията, образованието и здравеопазването, 

тъй като те са с намаляващ относителен дял в структурата на икономиката през 

изследвания период, като най-голямо е то в търговията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
262 Флегас, И., К. Хасапис, Структурното поведение на растежа на гръцката икономика, сп. 

Икономическа мисъл, 2/1995, с. 79. 
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Таблица 60 

Разлагане прираста на БДС за периода 1997-2007 година в хил. лв. 

Икономически дейности БДСусл. 
Общ 

прираст 

Прираст от 

нарастване на 

обема Тр 

Прираст от 

структурни 

изменения TS 

Преобладаващ фактор 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки 

за домакинството 
3183053 1381191,2 1835913 -454722 Обема на производството 

Хотели и ресторанти 538309,6 487945,76 286079,6 201866,1 Структурните изменения 

Транспорт, складиране и съобщения 2809391 1902515,37 1498771 403744,8 Структурните изменения 

Финансово посредничество 979570,2 1527130,05 581338,2 945791,9 Структурните изменения 

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги (без 

условната рента) 
2495131 1583741,01 -30755,7 1614497 Структурните изменения 

Държавно управление, задължително обществено 

осигуряване  
1175991 1447909,46 691915,1 755994,3 Структурните изменения 

Образование 966727,8 558558,64 575518,8 -16960,1 Обема на производството 

Здравеопазване и социални  дейности 712507,5 333811,2 418633,5 -84822,3 Обема на производството 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 334597 479400,4 194993 284407,4 Структурните изменения 

Общо за сектор „Услуги” 12572178 9702203,08 5429306 4272897 Обема на производството 

Източник: съставена от автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 11, 2020,  
ISBN  978-619-210-056-8, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 11, 2020,  
ISBN 978-619-210-056-8, VARNA, BULGARIA 

 

 178 

Останалите дейности увеличават своя относителен дял в БДС и прирастът от 

структурни изменения при тях е положителен, т.е. за техния растеж от значение са най-

вече интензивните фактори.263 Най-положително е то върху дейностите операции с 

недвижими имоти и бизнес услуги и финансово посредничество.  

Отраслите, които имат най-висок принос за растежа в последните години са най-

вече от сектора на услугите – финансово посредничество, търговия, операции с 

недвижими имоти и бизнес услуги, транспорт, складиране и съобщения. Към тях трябва 

да добавим и строителството, тъй като неговото развитие повлия върху високата 

динамика на бизнес активността на други, свързани с него икономически дейности, 

особено преди проявлението на първите признаци на кризата.  

През 2007 и 2008 година особено висок е растежът на отраслите финансово 

посредничество и търговия. Техният относителен дял в общата БДС нараства от 14% за 

2002 година до 22% от БВП за 2007 година. Основният фактор за динамичното им 

развитие е високата им норма на печалба и затова те реализират и едни от най-високите 

темпове на растеж. По-високите доходи на икономическите субекти доведоха до 

задълбочаването на финансовото посредничество, което е причина добавената стойност 

на тази дейност да нарастне с над 20% от 2002 до 2007 година. Делът на отрасъла в 

брутната добавена стойност в сектора достигна 7% през 2007 година в сравнение с 2002 

г., когато беше 3,5%. Влияние върху развитието му оказва и общата икономическа 

активност в страната. Фирмите и домакинствата увеличиха търсенето на кредити за 

дейността си и така стимулираха развитието на банковия сектор. 

Относителното повишаване на доходите преди кризата стана фактор за растежа 

и на търговията, която е сред основните двигатели за растежа на услугите през този 

период. Развитието на търговията до голяма степен се влияе от навлизането в страната 

на големи търговски вериги, което стимулира растежа ѝ. Повишаването на 

конкуренцията в отрасъла обаче и кризисните условия снижиха рентабилността и оттук 

и растежа на добавената стойност създадена в този отрасъл през последните две години 

на разгледания период. В условията на световна криза и спад в търсенето, търговията е 

сред рисковите за растежа отрасли, но колкото и да е намалял обема на дейността ѝ тя 

все пак запазва водещите си позиции в икономиката, тъй като е ключова за връзката 

между производството и потреблението и без нея е невъзможно да се реализира 

какъвто и да е продукт. 

Изследването на социално-икономическите условия и фактори за растежа и 

развитието на услугите представлява интерес и несъмнено придобива практическо 

значение, като дава възможност на научно – обоснована основа да се разработи 

                                                
263 Интензивните фактори на растежа обхващат ефекта от влиянието на няколко компонента. Един от тях 

са структурните промени, при които се оценява резултатът от преминаването на заети лица от дейности с 

относително по-ниска производителност на труда към дейности с по-висока производителност. На 
секторно равнище този процес има екстензивен характер, а на национално равнище броят на заетите 

лица не се изменя и затова прирастът, който е резултат от структурните промени се отчита като 

интензивен. Нарастването на интензивните фактори е предпоставка за получаване на по-висок ефект от 

нарастването на екстензивните фактори като цяло. Няколко години преди започването на 

икономическата криза в страната се забелязват индикации за изчерпване на потенциала за реализиране на 

положителни темпове на растеж, което поставя въпроса дали стремежа да е да се стимулира растежа чрез 

увеличаване на инвестициите или акцента да се постави върху увеличаване делът на развитието на 

технологиите в българската икономика. Независимо от отговора на този въпрос важно е да се привличат 

инвестиции, независимо дали са външни или вътрешни, да се създават работни места и да се 

осъществява трансфер на знания, тъй като само така ще може икономиката ни да се движи напред и да 

реализира икономически растеж. 
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стратегия за устойчиво социално – икономическо развитие на сферата на услугите, като 

крупна подсистема на икономиката. 

Анализът на ситуацията в Република България за предходните години, а и сега в 

условията на криза, показва както положителните, така и отрицателните страни при 

реализирането на целите и задачите на икономическата политика. В страната за 

периода след 1997 година се забелязва подобряване на макроикономическата ситуация 

и се появява тенденция към икономически растеж. Преустановен е спадът в 

производството на стоки и услуги, либерализира се търговията и 

външноикономическата дейност, създадена е значителна правна база за осъществяване 

на структурни и институционални реформи в икономиката. В тези условия секторът на 

услугите става доминиращ, но той е двигател на икономиката само ако се намира в 

определени оптимални съотношения с първичния и вторичния сектор. 

Обикновено темповете на развитие на процесите и явленията в икономиката, 

след като достигнат определена степен на насищане сменят посоката си на изменение. 

Тази смяна отразява преустановяването на определени и формирането на нови 

тенденции в развитието на икономическата система и промяна на траекторията на 

развитието ѝ. Това се случва в българската икономика от 2009 година, когато тя 

навлиза в кризисни условия и икономическия растеж става отрицателно число. 

Причините за това са, че икономическият спад и финансовата нестабилност 

принудиха редица международни компании да бъдат по-предпазливи в намеренията си 

за преки чужди инвестиции, а също така много от тях се отказаха от инвестиционни 

проекти. Има и такива, които все пак планираха да увеличат своите инвестиционни 

разходи, но с по-нисък ръст от направените през 2007 и 2008 година, което няма как да 

не се отрази на БДС и на икономическия растеж в страната през този период. 

Световната финансова и икономическа криза налага икономиката да продължава 

да се преструктурира и да се пренасочват ресурсите (финансови, трудови и др.) към по-

реални и носещи печалба производства и услуги. Кризата няма еднакво измерение за 

различните сектори, но тя повлия осезателно на всички тях.  

В сектора на услугите кризата се усети по-късно, след като вече бяха засегнати 

селското стопанство и индустрията. Една от първите засегнати дейности в сектора на 

услугите в резултат от влошената конюнктура бе транспорта, тъй като намаляха 

товарите, както вътре в страната, така и външните превози. Това се случи поради 

забавянето на икономиката и доведе до намаляване на печалбите в сектора. След 

бурното развитие през последните 6-7 години на строителството и недвижимите имоти 

сега и те са застигнати от световната криза. Тук обаче пазара на недвижими имоти 

продължава да се развива, макар и с по-бавни темпове особено в сегментите, които не 

са пренаситени. 

Информационните и комуникационните технологии продължават да реализират 

растящи приходи и са сфера, която не е засегната от безработицата в резултат на 

кризата. Тук са и едни от най-добрите финансови резултати, а също и едни от най-

високите възнаграждения на заетите в тази област. При туризма оценките за 2008 

година бяха положителни. Сега в условията на криза, България като евтина 

туристическа дестинация може да извлече дивиденти и да привлече дори повече 

туристи, но това зависи в голяма степен от политиката в тази област, а също и от 

редица външни фактори.  

Стопанското развитие на България през последните години до голяма степен бе 

предопределено от развитието и състоянието на банковия сектор и именно той стои в 

основата на тази сериозна финансова криза. Кризата, която започна от САЩ и се 

превърна в глобална доведе до всеобща рецесия. В българската икономика тя започна 
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като потребителска поради голямото задлъжняване на домакинствата и на малките и 

средните фирми, и то при увеличаващи се лихви по кредитите. Това е и основното 

обяснение за темпа на икономически растеж, който е налице в страната през 

последните години, а именно високият ръст на потреблението, основаващо се на 

кредити. 

Основният въпрос, който трябва да си зададем в резултат на всичко това е може 

ли да се извлекат някакви предимства за икономическото развитие на страната от тази 

криза? На първо място, такива могат да се извлекат за туризма. Тук има предпоставки 

да се подобри качеството на предлаганите услуги и да се привлече част от 

туристопотока на съседните страни. На второ място, в условията на криза 

производството трябва да е по-ефективно, а не ресурсоемко, както е досега и по-този 

начин ресурсите ще се използват по-рационално от всички сектори на икономиката и те 

ще се хармонизират взаимно. На трето място, всичко това ще предизвика допълнително 

развитие на услугите, иновациите, интернет технологиите и бизнеса в дейности с по-

голяма добавена стойност. И не на последно място, чрез селското стопанство може да 

се оптимизира в още по-голяма степен структурата на икономиката и използваните в 

нея ресурси като то си сътрудничи по-тясно със сектора на услугите и се използват 

оставените ни ниши за развитие в областта на производството на еко продукти, селски 

и винен туризъм, за което българската страна има прекрасни условия.264  

Засега в българската икономика преструктурирането се осъществява без ясна 

стратегия за структурния профил на икономиката. Разчита се, че пазарът сам ще 

формира най-подходящите икономически пропорции. Структурата на икономиката, 

обаче не може да се изключи от дългосрочната стратегия и икономическа политика на 

базата на пазарно основани предвиждания, базиращи се на национални, регионални и 

глобални тенденции. Зад икономическата структура на страната стоят множество 

стопански и технологични връзки между голям брой фирми, които заедно формират 

обществения продукт. Секторът на услугите е конкурентен, но той е особена сфера на 

човешката дейност, която изисква и непазарни и пазарни принципи на икономическата 

политика.265  

В резултат на казаното в монографията могат да се направят следните изводи и 

да се дадат препоръки към политиката на страната, по отношение на нейното развитие: 

 Към настоящият момент страната се нуждае от цялостна, обоснована и 

завършена национална стратегия, която да определи отрасловите приоритети, свързани 

със задоволяване на пазарните потребности и ресурсната база. Открит е и въпроса за 

вътрешноотрасловото преструктуриране към икономисващ ресурсите модел на 

развитие и политика за закриване на ресурсоемките и неефективни дейности. Сега 

проблемите се решават по единично, което обрича на неуспех взетите мерки и 

резултатите от тях. Нужна е икономическа политика обединена около основни 

параметри, така че да може да отговори на съвременните изисквания. Икономическата 

политика трябва да е насочена към създаване на благоприятен климат за ефективни 

структурни промени, както в икономиката като цяло, така и в сферата на услугите, тъй 

като приоритетите в Националната програма 2020 наброяват повече от 50 и едно такова 

размиване на приоритетите всъщност означава, че няма действителни приоритети, тъй 

като ако имаше такива те трябваше да са не повече от 3-4 и да бъдат достатъчно добре 

                                                
264 Средство за постигането на тази цел е Програмата за развитие на селските райони и по-точно мярката 

“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. 
265 Прилагането на директивата за услугите би могло да увеличи търговията с комерсиални услуги и 

преките чужди инвестиции в тях, като от това ще следва и повишаване на БДС създадена с тяхна помощ. 
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обосновани. „Структурната политика трябва да се основава на държавна подкрепа за 

трансфера на производствените ресурси от стагниращи сектори без изгледи за развитие 

към сектори с перспектива за растеж, каквито са тези на базата на високите технологии. 

Това е единственият начин, чрез който може да се стимулира продължителен 

икономически растеж в страната”266; 

 Структурни промени, касаещи заетостта не са залегнали в Националната 

програма за развитие на България (2012 – 2020 г.)267, а тежкият удар на кризата по 

заетостта и дисбаланса на пазара на труда изострят проблемите на преструктурирането 

в тази област. Всички мерки, касаещи заетостта, предвидени в Националната програма 

за развитие, са насочени единствено към разходване на средства (национални и 

европейски) за подкрепа на заетостта и в нея няма мерки, които да предвиждат 

структурна промяна в сферата на услугите, която е най-големия работодател. 

Наличието единствено на разходни политики говори, че тази национална стратегия е 

изготвена да се използва като инструмент да оправдае различни публични политики, 

финансирани с европейски и български средства. Необходимо е да се намалят 

разходите и заетите в сферата на държавното управление и администрация, като 

известни резерви могат да се търсят и в обслужващите дейности. Успоредно с това 

следва да се прекрати свиването на дейностите носители на технологичен напредък, 

като тук от голямо значение е осигуряването на условия за внедряването на 

създадените от тях нововъведения в производството;  

 Фактор за икономическия растеж на националната икономика е развитие на 

инфраструктурата. Преимуществено значение получи строенето на магистрали и 

ремонтът на пътищата след 1998 година, и особено през последните години, когато 

върху този въпрос е поставен специален акцент, като основните ползи, които се 

посочват, са по-добрите условия за развитие на търговията и инвестициите, общото 

подобряване на инфраструктурата и добре усвоените евросредства. Както е заложено и 

в Националната програма за реформи (2011-2015), приоритет на икономическата 

политика на българското правителство и фактор за устойчив икономически растеж е 

развитието на инфраструктурата. Инвестициите в транспортната инфраструктура на 

България в условията на криза играят ролята на своеобразен буфер, като чрез него се 

осигуряват нови работни места. Освен това инвестициите в инфраструктурата могат да 

подобрят бизнес климата и да компенсират спада в строителството и в други сектори на 

икономиката в резултат на кризата. На следващо място, пренасочването на част от 

средствата за инфраструктурно строителство към първичния сектор може да увеличи 

производителността на труда в него. Стимулирането по този начин на селското 

стопанство може да доведе до понижаване цените на селскостопанските продукти, 

създавайки подобен ефект и в следващите нива на тяхната обработка. Освободените 

разходи от домакинските бюджети в тази връзка ще се пренасочат към търсене на 

нехранителни стоки и услуги; 

 Практически да се гарантират административно-финансови и организационни 

условия за разгръщане на неизползвания и непопуляризиран туристически потенциал, 

като се създадат реални предпоставки за превръщане на България в целогодишна 

туристическа дестинация, от което тя има необходимост, а и условия за реализиране. С 

преструктуриране на маркетинговата и рекламната политика в тази област, акцента 

следва да се постави върху обогатяване на туристическия асортимент със 

                                                
266 Рангелова, Р., Структурни промени и икономически растеж в страните от Европейския съюз, Акад. 

изд. „Проф. Марин Дринов” , С., 2013, корица. 
267 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=537 
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специализирани форми на туристическо предлагане и с акцент върху здравния и СПА 

туризъм, тъй като България се нарежда на едно от първите места в Европа по наличие 

на лечебни минерални води и това следва да се използва пълноценно. Допълнителен 

тласък в тази област е предприетата мярка за намаляване на ДДС в областта на 

туристическия бизнес от 20 на 9%; 

 Парите от бюджета, предназначен за образование, иновации и научни 

изследвания трябва да се увеличават. Средствата вложени в тези дейности се изплащат 

многократно, макар и с известно закъснение, а тяхното намаляване води до редица 

негативни последствия в бъдеще. През последните една-две години се увеличават 

средствата за тези дейности, което говори, че правителството ги извежда постепенно 

като свой приоритет. Образованието и иновациите следва да са в основата на 

икономическата политика на България, тъй като там се крият корените на бъдещия 

просперитет на страната и те са инструментите за навлизане на секторите на 

икономиката на знанието в традиционните отрасли. Подобряването на ефективността 

на публичните разходи в тези области ще допринесе за изпълнението на редица мерки, 

залегнали в Националната програма за реформи и други стратегии и програми на 

правителството и затова именно тук следва да се акцентира, тъй като ниските разходи, 

както публични, така и частни за наука и образование не позволяват да се видят 

дългосрочните ползи от тях, а се дава възможност на тези дейности само да 

съществуват без да се търсят и внедряват в икономиката резултатите от тях; 

 Въвеждането на повече пазарни стимули в здравеопазването и образованието, 

ги прави по-привлекателни за предприемачите и инвеститорите и така се подпомага 

тяхното финансиране, развитие и усъвършенстване. Част от тези сфери вече са 

предоставени на частния бизнес, а държавата се оттегля от тях и нейната политика се 

свежда само до чисто фискални механизми. Важна стъпка за подпомагане на растежа е 

повишаване качеството на образованието и здравеопазването, насърчаване на научните 

изследвания и тяхното комерсиализиране. Някой от мерките за подобряване на 

разходите в тези сфери са двугодишния проект за създаване и внедряване на 

интегрирана здравно-информационна система, с която ще бъдат свързани в реално 

време информационните системи на институциите и изпълнителите в сферата на 

здравеопазването, а процесът на преструктуриране на болниците се извършва на база 

приетата Национална здравна карта за лечебните заведения.268 В сферата на 

образованието обаче определено се подценява обучението през целия живот, и 

независимо, че има Национална стратегия за продължаващо обучение, българската 

държава се класира на едно от последните места в рамките на страните членки на ЕС по 

този показател; 

 Според едно от последните изследвания във връзка със структурните промени 

и икономическия растеж у нас на Р. Рангелова269, преструктурирането на българската 

икономика показва симптоми на постепенно намаляваща интензивност и 

стабилизиране, вследствие на които изпъкват отраловите източници на икономическия 

растеж. Техният потенциал за реализиране на дълготраен и устойчив растеж е 

ограничен поради надделяващата специализация на страната в две групи сектори и 

отрасли, като за първата е характерно, че са зависими от природните реурси, които са с 

нисък дял на добавената стойност, а за втората, че в тях е заета евтина работна сила. 

Скромно остава представянето на сфери и дейности с висока капиталова интензивност 

                                                
268 Приета с решение на Министерския съвет № 103 от 24.02.2011 година. 
269 Рангелова, Р., Структурни промени и икономически растеж в страните от Европейския съюз, акад. 

изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2013, с. 57. 
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и на иновативните отрасли. В по-широко застъпените отрасли е постигната висока 

степен на специализация, но в тях производителността на труда е ниска, ръстът на 

добавената стойност е малък, недостатъчен.270 За реализирането на по-устойчив 

икономически растеж е необходимо да се извърши преход от сега преобладаващото 

нискотехнологично производство и износ (на облекло и хранителни продукти) към 

средно- и по-специално към високотехнологични производства.271 

Мярка, която би подкрепила стабилизирането на българската икономика, е 

намаляване на възможностите за кредитиране на дейности с ниска добавена стойност. 

Кризата изигра известна положителна роля в тази насока, тъй като влиянието ѝ се 

прояви в голяма степен като катализатор за някои от техните скрити недостатъци. Тези 

недостатъци като нискоефективна структура на производството и износа, недостиг на 

ресурси за устойчиво развитие, ограничени възможности за адаптация към 

динамичните промени на пазарната конюнктура и др., са натрупани продължително 

време, а преодоляването им ще бъде труден процес, който изисква дълъг период на 

възстановяване. Този процес би могъл да се ускори при наличието на определени 

предпоставки като осигуряване на благоприятни условия за ускорено развитие на 

определени дейности, въвеждане на ефективни стимули за внедряване на нови 

технологии и др. Едва след осигуряването на тези условия българската икономика ще 

има възможност да се възстанови от кризата и да се нареди сред страните с устойчив 

растеж. За да се повиши активизиращата роля на услугите за растежа, трябва да се 

заложи на повече високотехнологични продукти, а също и на качеството на услугите. 

Това ще повиши конкурентоспособността на сектора и ще допринесе за по-голямата му 

устойчивост;  

 Приетата Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020272 

въвежда като национален приоритет развитието на науката в следващите години. 

Основна цел на тази стратегия е да изгради модерна научно-изследователска 

инфраструктура чрез финансиране със средства от структурните фондове. Това със 

сигурност ще подпомогне развитието на икономиката и предприемането на адекватни 

мерки за неутрализиране на последиците от кризата. 

В сферата на услугите своя специфика има всяко от направленията на 

структурната политика. Това са над петнадесет дейности (самостоятелни направления), 

всяка от които изисква отделни проучвания и има своите особености на развитие. 

Затова следва да се проучи обстойно състоянието и развитието на всяка от тях и да се 

предприемат конкретни мерки в съответната сфера на услугите, защото зад всяка 

изградена икономическа структура стоят инвестиционни, трудови, материални и други 

ресурси, които се създават и натрупват постепенно, а не спонтанно, а това изисква 

внимателното обмисляне на тяхното количествено и качествено съотношение и 

използване. За целта структурната политика ще е ефективна само, ако е част от 

                                                
270 Това се подчертава в икономическата стратегия на МИЕТ на България „Българската икономика – 
състояние и стратегия за развитие”. (http://wee.government.bg/ind/doc_invest/Bg.econ02.07.2010.pdf). 
271 Изоставането на България в тези направления се подчертава в доклада на Световната банка от 2009 

година „Секторни анализи за едно по-добро бъдеще”, където се отбелязва: „Повишаването на 

производителността също така е свързано с по-интензивното усвояване на иновациите и високите 

технологии. България изостава в това отношение от другите държави членки на ЕС и конкурентите си в 

региона. Нейният износ се осъществява най-вече в нискотехнологичните сектори, а ПЧИ за 

производствени цели са малко”. Вж. България – секторни анализи за едно по-добро бъдеще, Световна 

банка, Регион Европа и Централна Азия, Доклад № 55597-BG, декември 2009, с. VIII. 

(http://siteresources.worldbank.org/BULGARIAEXTN/Resources/305438-

1224088560466/BulgariaPolicyNotesFinal_bg.pdf).   
272 Обнародвана в ДВ, бр. 62, 12 август 2011 година. 
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икономическата политика на страната. Необходима е хармонизация и съгласуваност 

между тях, тъй като в противен случай се намалява ефикасността и на двете политики. 

Структурните процеси като цяло имат широк спектър на действие и включват 

както измененията в структурните характеристики на БВП, така и както се убедихме, в 

структурата и източниците на икономически растеж, в структурата на инвестициите, 

потреблението, заетите лица, доходите и т.н. Структурните промени, които стават в 

страната през разглеждания период не са случайно явление. Те са елемент от 

започналите много преди това глобални промени в света. Въпросът вече се свежда до 

това: какви са възможностите и механизмите да се възползваме от тези промени, за да 

намалим отрицателните и да доразвием положителните последици от тях. 

Преструктурирането на икономиката на макро равнище и изграждането на 

стратегия в тази посока, следва да е съпроводено с преструктуриране и на 

микроравнище, т.е. не трябва да се пренебрегва нито един сектор и нито една дейност 

от икономиката, защото в противен случай ефектът от преструктурирането намалява. 

Правителствената политика в някои аспекти е много последователна, но по отношение 

развитието на сектора на услугите е противоречива. Често пъти става дума за 

деклариране, а не за реално постигнати цели и реализирани мерки. За целта: 

 Първо, като водещо направление в структурната политика следва да се приеме 

отрасловото преструктуриране и тук основният въпрос е да се определят отрасловите 

приоритети, които в настоящия момент липсват, тъй като в противен случай се създават 

сериозни затруднения в извършването на структурните промени в икономиката; 

 Второ, структурните политики следва да концентрират финансирането към по-

малък брой приоритетни дейности и да насочат вниманието към проблемните такива 

(основно бюджетно финансираните). Целта е да се повиши ефективността в тези 

области; 

 Трето, тук става въпрос и за вътрешноотрасловото преструктуриране и по-

скоро за такъв модел на развитие, който да икономисва ресурсите и съответно 

политика, нестимулираща ресурсоемките и неефективни дейности; 

 Четвърто, особено значение има и предлаганата продуктова структура, тъй 

като тя е до голяма степен с ниска добавена стойност. За подобряването ѝ е нужно и 

технологично преструктуриране като за това са необходими инвестиции, които да се 

насочат към проблемните дейности; 

 Пето, поддържането на устойчив и експортноориентиран растеж все още 

остава задача, която предстои да бъде постигната. Това предполага такова развитие на 

българската икономика, при което инвестициите и технологичния трансфер да се 

насочват предимно към експортните отрасли и предопределят тяхното изпреварващо 

развитие. При това експортноориентирания растеж задължително включва висока 

норма на добавена стойност в структурата на износа. За реализирането на тези цели е 

ключова отново ролята на инвестициите, които практически допринасят за провеждане 

на икономическа политика, която да намери бързо отражение върху общото 

макроикономическо развитие на страната; 

 Шесто, с цел поддържането на конкурентоспособността на икономиката, 

политиката на правителството следва да е насочена към повишаване в дългосрочен 

план на производителността на труда. Постигането на тази цел се подпомага от 

успешното реализиране на мерките за постигането на една от националните цели, а 

именно инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП, а също и довеждането на дела на 

преждевременно напусналите образователната система до 11%, а също и на 36% на 

тези завършили висше образование на възраст 30-34 години до 2020 година, тъй като се 

смята, че фактор за достигането на устойчив икономически растеж е подобряване 
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качеството и ефективността на образователната система. Всички тези мерки спомагат 

за развитието на сектори с висок интензитет на иновации и следователно за 

подобряване конкурентоспособността на българската икономика; 

 Седмо, увеличаването на производството в добивната и преработвателната 

промишленост предимно чрез износ на инвестиционни стоки е добра възможност за 

завоюване на пазари от български производители в следкризисния период, а за това 

основна роля би имало привличането на инвестициите в тези отрасли. Изгубването на 

конкурентните предимства в определени сектори (хранително-вкусова промишленост, 

мебели и обзавеждане, а също и в производството на облекла) още преди кризата, не 

могат да бъдат преодолени дори при разширяващо се външно търсене, което е сигнал за 

необходимо сериозно преструктуриране в индустриалния сектор. 

Следователно, политиката на правителството следва да е насочена към 

преструктуриране на икономиката в посока увеличение дела на секторите с висока 

добавена стойност за постигането на устойчив растеж. 

От направеният анализ може да се заключи, че в резултат на наложилата се 

структура на българската икономика от предкризисния период на приоритетно 

привличане на инвестиции в сектора на услугите, който е с нисък износен капацитет, 

фактори за стимулиране на икономическия растеж при това положение ще бъдат 

определени дейности от сектора на услугите и индустриалния сектор. В условията на 

криза България успява да реализира свои експортни предимства в добива на суровини и 

материали, но наложилата се голяма обвързаност на чуждестранните инвеститори с 

обслужващите дейности затруднява преструктурирането на икономиката към развиване 

на производства с по-голяма добавена стойност, които биха подпомогнали българския 

износ. 

През последните години, макар и слабо, се увеличава обема и относителния дял 

на промишленото производство. Тази промяна съответства и на предприетата 

преориентация в тази посока и на по-високо развитите страни от ЕС и света след 

глобалната финансово-икономическа криза. Правилните промени в отрасловия и 

стоковия състав на българското промишлено производство могат да повишат 

производителността на труда и равнището на доходите и да съдействат за изместването 

на България от заеманите в момента на едни от последните места по тези показатели в 

ЕС. Като резултат от всичко това ще се създаде по-стабилен икономически растеж, 

защото ще се активизират основните му източници, а именно инвестициите, износът и 

потреблението. 

В заключение може да кажем, че благодарение на всички тези мерки и 

препоръки направени в това изследване се дава възможност да се изведат някои 

основни задачи, успешното решаване на които зависи непосредствено от 

усъвършенстването на структурната политика като твърде сложна и твърде важна 

съставна част на икономическата политика. 
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Заключение 

Ускореното развитие на сферата на услугите в международен план може да се 

отнесе към 60те години на ХХ век, като днес (половин столетие по-късно) това е най-

важният и преуспяващ сектор от икономиките на проспериращите държави. Появата и 

развитието на тази сфера исторически и логически предшества възникването на 

продуктовите и факторните пазари. Увеличените обеми на външната търговия и 

нарасналата конкуренция между производителите води до прибягването към неценова 

конкуренция, проявяваща се в предоставянето на определени видове услуги, като 

транспортни, застрахователни, кредитни, банкови и финансови, като впоследствие те се 

обособяват и формират самостоятелни пазари, към които се присъединяват и 

образованието, здравеопазването, туризма и др.  

В съвременните условия свързани с развитието на иновациите и технологиите 

все по-голямо значение играят също и консултантските, инженерно - строителните, ноу 

- хау услугите. Доминацията на ТНК над малкия и среден бизнес, новите форми на 

организация на производството и разпределението на стоките води до появата на нови 

видове банкови и застрахователни услуги, в това число счетоводни и инженерингови.  

Описаните тенденции сравнително по-късно се развиват в българската 

икономика, което дава основание да се потърсят теоретичните предпоставки за това 

изоставане, и именно поради тази причина те подробно се анализират в монографията. 

Основните изводи, който се налагат от нея са:  

(1) Съществува институционална обвързаност на макроикономическата 

политика на страната ни до 1989 година с концепции и теории, които пренебрегват 

ролята на услугите, като реален фактор на растежа и икономическото развитие.  

(2) На този фон обективно се възприема неокласическата концепция на К. Кларк, 

според която икономиката се анализира, като система от три сектора, два от които 

свързани с материалното производство и третия - сферата на услугите, където 

материални блага не се създават. В този сектор влизат дейностите: търговия на едро и 

дребно, транспорт, складиране и съобщения, финансово посредничество, операции с 

недвижими имоти и бизнес услуги, образование, здравеопазване и социални дейности, 

професионални услуги (счетоводни, издателски, ремонтни), туризъм, отдих и 

развлечения, държавно - административни услуги и др. 

(3) На базата на направените статистически анализи и обобщения в 

монографията се определя етапът на икономическото ни развитие, като 

постиндустриален. Характерното за този етап на развитие е преодоляването на рязката 

дотогава граница между материалното и нематериално производство, като ключовата 

категория е производство и в сферата на услугите, където се предлагат материални 

услуги (транспорт, търговия, съобщения и др.) и нематериални услуги (здравеопазване, 

образование, наука, изкуство, социални грижи, застраховане и др.). Една от 

характеристиките на новия, постиндустриален икономически модел, е степента на 

развитост на сектора на услугите и на неговата интегрираност с останалите сектори. 

Това се третира като важен индикатор за процесите на преструктуриране. В България 

обаче секторът на услугите се е превърнал в пристанище за първичния и вторичния 

сектор в резултат на спада на производството в тях, което говори, че много трудно те 

ще се възстановят и ще повишат икономическата си ефективност. 

(4) Анализирани са детайлно в параграф 1.2 методите за анализ прилагани от 

български и чужди автори относно определянето на структурните промени в 

икономиката. С оглед да се избегне смесването между структурни промени и 

циклични изменения в разработката се дава акцент на еволюционният подход, който 
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позволява цикличните промени (характеризиращи се със свойството обратимост и 

стремеж към връщане в изходна позиция макар и по спирала) да се различават от 

структурните такива, които се характеризират с необратимост и промяна на 

интегралните качества на икономическата система. В рамките на новата еволюционна 

теория, и изследването на механизма на самоорганизация на сложните открити и 

неравновесни системи, за което основен принос имат Р. Нелсън и С. Уинтер, се стига 

до извода, че все още неразработени остават проблемите свързани със структурните 

промени на страните в преход.  

(5) В резултат на прилагането на този подход  са откроени общите и специфични 

фактори обуславящи нарастващата роля на сектора на услугите в българската 

икономика (параграф 1.3). Те се анализират, групирани като фактори от страна на 

предлагането (различни нива на производителност в отделните сектори, глобализацията 

на производството) и от страна на търсенето (разликите в еластичността на търсенето 

спрямо дохода, нарастващата роля на технологиите и информацията в бита на хората, 

промяната в културата на потребление). Към специфичните фактори довели до 

доминацията на сектора на услугите в българската икономика са изведени: спад в 

производителността на индустриалното производство, ограничената ресурсна база, 

конюнктурата на международните пазари,  институционални причини в частност липса 

на държавни приоритети.  

(6) Съвкупното въздействие на изброените фактори дава възможност да бъде 

проследена еволюцията в развитието и статуквото на сектора на услугите през 

годините в България (параграф 2.1). Основните изводи и заключения в тази връзка 

разкриват най-важните закономерности на трансформацията на българската икономика 

в годините на формиране основите на пазарната система и засилената 

диспропорционалност в структурата на икономиката. Спонтанното приспособяване към 

новите условия, без определени приоритети на отрасловото развитие, предизвиква 

стихийни структурни промени в отсъствието на структурна политика. Главното 

икономическо съдържание на структурните промени е влошаването на 

макроикономическите параметри чрез увеличаване на традиционните и трудоемки 

дейности и съкращаване на индустрията и иновационните отрасли. В отсъствието на 

достатъчно финансиране, както от България така и от чужбина настъпва процес на 

ограничаване на базисните иновации и деградация на иновационно-технологическия 

потенциал, деиндустриализация и десоциализация на обществото. Производството на 

стоки с ниска степен на обработка и добавена стойност характеризира икономическият 

растеж, като неустойчив и с отрицателно качество на структурните промени.  

(7) Посочените диспропорции в голяма степен са предизвикани от 

преразпределението на инвестиционните потоци, анализирани в параграф (2.2). 

Основният поток инвестиции се пренасочва от реалния сектор към сектора на услугите. 

По принцип инвестициите в сферата на услугите са предимно от вътрешни, национални 

източници. Особеност на българският преход обаче е доминацията на чужди 

инвеститори представлявани от големи транснационални компании. Такива инвестиции 

в повечето сегменти от сферата на услугите са по-малко рискови и по-мобилни 

(веригите супермаркети) и при тях компаниите реагират по-бързо на пазарните 

промени отколкото производителите на стоки. Те нямат нужда от значителна складова 

инфраструктура и зависят единствено от възможностите на човешкия капитал.  

В тази връзка се анализират тенденциите и характеристиките и на трудовите 

ресурси в България (параграф 2.3). (8) Между двата пазарни субекта, пазар на труда и 

сферата на услугите съществува тясна връзка, проявяваща се в способността на 

дейностите от сферата на услугите да поемат голяма част от незаетата работна сила. 
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Тази способност се обуславя от няколко фактора: на първо място, възможностите за 

повишаване на производителността на труда в сектора на услугите са ограничени в 

сравнение с останалите сектори; второ, сферата на услугите създава благоприятна среда 

за относително бърз предприемачески успех благодарение на по-високата скорост на 

оборота на капитала и възможността за започването на бизнес с малък начален капитал; 

трето, наличието на права връзка между търсенето на услуги и доходите на 

населението. Както показва проведеният анализ, промените на пазара на труда са 

свързани с движението на работната сила от индустрията и селското стопанство към 

сферата на услугите. Към момента на започването на тези промени структурата на 

заетостта в България се отличава от аналогичните показатели в развитите европейски 

държави. Развитието на търговията и бизнес услугите тогава, значително изоставаха, 

защото се предоставяха изключително от държавата. Началото на процесите на 

приватизация доведе до преливане на ресурси (в това число и трудови) от държавния в 

частния сектор. По този „естествен” начин деформираната отраслова структура и 

структура на заетостта добиха пазарни измерения. Като основен извод може да 

отбележим факта, че увеличаването на заетите в сектора на услугите се обуславя от 

еластичността на търсенето на услуги спрямо дохода, която е по-голяма от единица и 

като следствие заетостта се увеличава с по-високи темпове отколкото ръстът на 

доходите на домакинствата. 

Анализираните промени в крайна сметка обуславят и измененията в структурата 

на отчитаната брутна добавена стойност БДС (параграф 2.4). (9) Основен принос в 

създаваната БДС има сферата на услугите. Тя създава приблизително 2/3 от общия 

обем. При това българският сектор на услугите не се характеризира с висока 

конкурентност. В международната търговия с услуги ние реализираме отрицателни 

салда. С най-голям принос се отличават търговията, туризма, транспорта и финансовата 

дейност. Прогнозите за близките години предполагат, че най-динамично ще се развиват 

и съответно реализират по-голям относителен дял в БДС такива дейности, като: 

консултантски услуги в областта на управлението и маркетинга, одит, данъчно 

администриране, внедряването на нови информационни технологии и системи за 

обработка на данни.  

С направеният в глава трета иконометричен анализ на факторите, определящи в 

най-голяма степен пропорциите и динамиката на икономическият растеж в България се 

констатира, че сред тях с най-голямо значение се оказват броя на заетите лица; 

инвестициите в ДМА; износ и внос на услуги. Тук важно място има и проследяването 

на ресурсната ефективност в сектора, тъй като тя е от голямо значение за оптимизиране 

на ресурсоемкостта и използването на ресурсите възможно най-ефективно. 

Предизвикателство за в бъдеще е прилагането на други статистико-иконометрични 

методи за по-нататъшното изучаване на наблюдаваните промени и съпоставяне с 

получените резултати от това изследване. За целта обаче има необходимост от все по-

дезагрегирани статистически данни за отделните дейности от сектора на услугите, а не 

както е в момента стремеж на статистическите органи към все по-голямата им 

агрегация.  

От проведеното изследване са направени изводи (в параграф 3.3.), които биха 

могли да способстват за устойчивото развитие на сферата на услугите на национално 

равнище. Акцентира се на определени задачи, от чието успешно решаване зависи 

усъвършенстването на структурната политика за по-нататъшното развитие на 

икономиката. 

В заключение може да кажем, че развитието на сектора на услугите е явление 

със стратегическо значение за българската икономика и едно от детерминиращите 
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условия за бъдещото ѝ развитие. Това е обективен процес, който отразява новите 

потребности на стопанството и обществото като цяло, но в никакъв случай не бива да 

се разчита само на потенциала на този сектор и да се пренебрегват останалите, а 

напротив в сегашните условия България може да има два двигателя на растежа – 

индустрията и услугите (или поне част от тях).  

Потенциалът за възстановяване на икономическия растеж и на 

производителността на труда в страната зависи до голяма степен от способността ѝ да 

трансформира икономиката си към такава, която по-ефективно да използва ресурсите. 

Това ще зависи най-вече от способността на пазарите да пренасочват ресурсите си към 

дейности, които могат да реализират бърз растеж на производителността. Не е лесно да 

се каже кои точно дейности биха били най-продуктивни в бъдеще, защото е трудно да 

се прогнозират тенденциите в развитието на технологиите и иновациите. На този етап 

ефективното използване на квалифицираната работна сила и инвестирането в 

информационни и комуникационни технологии в сектора на услугите се очертава като 

успешна политика за съживяване на растежа в страната.  

В тази връзка, практическата значимост на разработката се свежда до 

необходимостта да се преоцени ролята на сферата на услугите от административните 

органи на регионално и национално равнище, с цел адаптацията на националните 

приоритети и постигането на устойчиви темпове на растеж. 
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Приложения 

Приложение 1     Видове икономически системи, основаващи се на цивилизационния подход и показващи стадиите в 

икономическото развитие273 

 

 

 

 

 

 

                                                
273 Мир и Беларусь – Аспекты устойчивого развития, под общей редакцией М. М. Кобалева и Т. П. Субботиной, Минск, УП “Технопринт”, 2003, с. 

59. 

Параметър 
Доиндустриален 

стадий 

Индустриален 

стадий 
Постиндустриален стадий 

1.Водещ сектор в икономиката Селско стопанство Индустрия Услуги 

2.Основен производствен ресурс Природен капитал 
Производствен 

капитал 
Човешки капитал 

3.Характер на основните технологии Трудоемки Капиталоемки Наукоемки 

4. Основен вид крайна продукция 
Хранителни 

продукти 
Промишлени стоки Информация и знания 

5.Преобладаващ вид на производствената 

дейност 

Взаимодействие на 

човека с природата 

Въздействие на 

човека върху 

природата (с машини) 

Взаимодействие между 

хората 

6.Основен фактор на икономически 

растеж 

Природни ресурси 

(климат, плодородие 

на почвата) 

Производителността 

на работниците на 

физическия труд 

Производителността на 

работниците, занимаващи 

се с умствен труд 
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Приложение 2      Структура на БВП по основни сектори за 1980 г. (%) 

Таблица 2.1. 

Страна Аграрен сектор Индустрия  Услуги  

Дания 6,34 33,65 60,01 

Холандия 4,45 41,32 54,22 

Франция 4,84 41,29 53,86 

Англия 2,84 46,56 50,60 

Германия 2,47 48,70 48,83 

Испания 5,23 47,51 47,26 

Португалия 7,85 47,13 45,02 

България 12,73 66,85 20,42 

Източник: National Account ESA. Input-Output Tables 1980. EUROSTAT. 

 

 

Относителен дял на икономическите сектори в брутната добавена стойност на 

икономиките през 1995 година (%) 

Таблица 2.2. 

Страна Аграрен сектор Индустрия  Услуги  

България 13,4 32,7 53,9 

Румъния 20,5 40,9 38,6 

Чехия 5,2 41,0 53,8 

Полша 7,7 41,1 48,8 

Унгария 7,2 31,8 61,0 

Естония 9,8 30,8 59,4 

Литва 9,3 28,9 61,8 

Латвия 9,8 32,4 57,8 

Словакия 6,1 36,1 57,8 

Източник: Basic Statistics of the European Union, 1995. National Accounts. Central and Eastern Europe, 

1996. 
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Структура на БДС в отделните сектори в % и нейното изменение, илюстрирано чрез ИКСИ 

Таблица 2.3. 

Страна 
1950 1960 1980 2005 

СС И У СС И У ИКСИ СС И У ИКСИ СС И У ИКСИ 

Бангладеш  61 7 32 57 7 36 0,0584 32 21 47 0,3860 20 27 53 0,5374 

Индия  55 14 31 42 20 38 0,1806 35 25 40 0,2809 18 28 54 0,5052 

Индонезия  58 9 32 51 15 34 0,1102 24 42 34 0,5355 13 47 40 0,6505 

Китай 50 21 29 39 32 29 0,1837 30 49 21 0,4073 13 47 40 0,5283 

Малайзия  40 19 41 35 20 45 0,0759 23 41 36 0,3341 8 50 42 0,4992 

Пакистан  61 7 32 46 16 38 0,1993 30 25 45 0,4174 21 27 52 0,5262 

Тайван  34 22 44 29 27 44 0,0840 8 46 46 0,3994 2 26 72 0,4396 

Тайланд  48 15 37 36 19 45 0,1719 23 29 48 0,3527 10 44 46 0,5421 

Турция  49 16 35 42 22 36 0,1076 27 20 53 0,1076 11 27 62 0,5172 

Филипините  42 17 41 26 28 46 0,2345 25 39 36 0,3334 14 32 54 0,3869 

Шри Ланка 46 12 42 32 20 48 0,1954 28 30 42 0,2945 17 27 56 0,3928 

Южна Корея 47 13 40 35 16 49 0,1725 16 37 47 0,4506 3 40 57 0,5782 

Аржентина  16 33 51 17 39 44 0,1057 6 41 53 0,1408 9 36 55 0,0941 

Бразилия  24 24 52 21 37 42 0,1934 11 44 45 0,2790 6 30 64 0,2381 

Венецуела  8 47 45 7 43 50 0,0695 6 46 48 0,0399 4 55 41 0,1032 

Колумбия  35 17 48 32 23 45 0,0854 20 32 48 0,2442 12 34 54 0,5361 

Мексико  20 21 59 16 21 63 0,0597 9 34 57 0,1827 4 26 70 0,2014 
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Перу  37 28 35 21 32 47 0,2429 12 43 45 0,3584 7 35 58 0,4294 

Чили  15 26 59 12 41 47 0,2119 7 37 56 0,1473 4 42 54 0,2104 

Гана  41 10 49 41 10 49 0 58 12 30 0,2759 37 25 38 0,2180 

Египет  44 12 44 30 24 46 0,2126 18 37 45 0,4103 15 36 49 0,4262 

Замбия  9 71 20 12 67 21 0,0495 15 42 43 0,3876 23 30 47 0,5334 

Конго  31 34 35 29 35 36 0,0299 27 35 38 0,0621 46 27 27 0,2211 

Кот Д’ивоар 48 13 39 48 13 39 0 26 20 54 0,3081 23 26 51 0,3468 

Кения  44 17 39 38 18 44 0,0912 33 21 46 0,1586 27 19 54 0,2585 

Мароко  37 30 33 32 26 42 0,1337 18 31 51 0,3077 13 29 58 0,3943 

Нигерия  68 10 22 64 8 28 0,0743 21 46 33 0,6399 23 57 20 0,6720 

Танзания  62 9 29 61 9 30 0,0145 54 13 33 0,1036 46 17 37 0,2120 

Южна Африка 19 35 46 11 38 51 0,1116 6 48 46 0,2035 3 31 66 0,2728 

Средно за:                

Азия  50 14 36 39 20 41 0,1548 25 33 42 0,3699 13 35 52 0,5053 

Африка  45 19 36 37 24 39 0,1171 25 32 43 0,2934 26 30 44 0,2755 

Латинска 

Америка 
22 28 50 18 34 48 0,0861 10 40 50 0,1901 7 37 56 0,2027 

Развиващите се 

страни  
41 19 40 33 25 42 0,1286 21 35 44 0,3046 16 34 50 0,3546 

Страните от 

ОИСР 
14 42 44 10 42 48 0,0630 4 36 60 0,2110 2 28 70 0,3256 

*ИКСИ е изчислен от автора на база на данни от: Szirmai, A., Industrialisation as an engine of growth in developing countries, United Nations University, Working Paper 

Series, 2009, p. 11. 
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Приложение 3 Структура на заетите по икономически сектори за 2007 и 2010 

година 
Страни Селско стопанство Индустрия Услуги 

2007 2010 2007 2010 2007 2010 

ЕС – 27 5,7 5,1 27,7 23,2 66,6 71,7 

Австрия 5,9 4,9 27,4 23,5 66,8 71,6 

Белгия 1,5 *
274 24,5 * 74,0 * 

България 8,1 20,1 36,0 26,9 55,9 53,0 

Великобритания 1,4 * 22,3 * 76,4 * 

Германия 2,3 1,6 29,8 24,5 67,9 73,9 

Гърция 11,6 11,7 22,4 18,3 66,1 70,0 

Дания 2,9 2,6 23,4 17,8 73,6 79,6 

Естония 4,5 * 35,6 * 60,0 * 

Ирландия 5,5 4,6 27,4 19,5 67,1 75,9 

Испания 4,5 4,2 29,3 20,8 66,2 75,0 

Италия 3,9 4,0 30,3 27,2 65,7 68,8 

Кипър 4,3 4,7 22,7 19,5 73,0 75,8 

Латвия 11,0 8,7 28,2 23,6 60,8 67,7 

Литва 10,7 9,2 30,0 27,0 59,3 63,8 

Люксембург 1,4 * 17,0 * 81,6 * 

Малта 2,0 * 25,7 * 72,3 * 

Нидерландия 3,1 2,6 20,2 17,2 76,8 80,2 

Полша 15,2 13,2 30,6 30,9 54,3 55,9 

Португалия 11,8 11,1 30,4 26,5 57,8 62,4 

Румъния 30,1 30,1 31,8 29,8 38,0 40,1 

Словакия 4,2 3,2 39,5 31,5 56,3 65,3 

Словения 10,3 8,4 34,6 31,2 55,1 60,4 

Унгария 4,6 7,0 32,8 29,7 62,6 63,3 

Финландия 4,6 4,8 25,7 24,2 69,7 71,0 

Франция 3,5 2,6 23,1 19,5 73,4 77,9 

Чехия 3,7 3,1 40,1 36,3 56,3 60,6 

Швеция 2,3 2,0 21,7 21,7 76,0 76,3 

Източник: Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

                                                
274 *За Белгия, Великобритания, Естония, Малта и Люксембург в Евростат не са посочени данни за 

2010 година. 
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Приложение 4 Растеж на производителността на труда в сектора на услугите в 

отделни държави275, в % 

Страна 1995-2000 2000-2005 

Австрия  0,5 0,6 

Германия  0,4 0,6 

Франция  1,2 0,6 

Люксембург  0,4 0,8 

Канада  2,1 0,8 

Дания  1,6 0,9 

Финландия  1,5 1,0 

Белгия  0,5 1,4 

Холандия  1,9 1,6 

Швеция  1,5 1,7 

Австралия  2,7 1,9 

Корея  2,4 2,3 

Обединеното Кралство 3,5 2,5 

Норвегия  2,8 2,7 

Япония  1,4 2,8 

Чехия  1,6 3,4 

Унгария  0,4 3,5 

Ирландия  2,3 3,9 

 

 

Приложение 5 Относителен дял на сектора на услугите в заетите лица, ОПФ и 

обществения продукт, изчислен по двете методики – НОК и СНС276 

 

 Години  1980 1983 1986 1988 

Заети лица 

По НОК 17 17,2 18 18,5 

По СНС 31,8 32,2 33,1 33,8 

Разлика  14,8 15,2 15,1 15,3 

ОПФ 

По НОК 31,8 32,2 32,7 32,2 

По СНС 49,6 50,1 50,0 49,0 

Разлика 17,8 17,9 17,3 16,8 

Обществен продукт 

По НОК 20,4 22,6 26,9 28,7 

По СНС 30,5 31,7 35,4 38,2 

Разлика 10,1 9,1 8,5 9,5 

 

 

  

                                                
275 Източник: OECD STAN Database for Structural Analysis, forthcoming 2008 edition | OECD Annual National 

Accounts Database, version of November 2007. 
276 Изчислено от автора по данни от Статистически годишник на НРБ, 1989 година, с. 104, 136 и 149. 
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Приложение 6 Дял на основните сектори в икономиките на европейските 

страните за 2007 г обособени според създадения в тях доход.277 

Държава Група278 Селско стопанство Индустрия Услуги 

1. Австрия  HIC 1,6 30,4 67,3 

2. Белгия  HIC 1,0 24,4 74,6 

3. Гърция  HIC 3,2 20,6 76,3 

4. Дания  HIC 1,6 26,3 72,1 

5. Испания  HIC 3,8 29,4 66,8 

6. Италия  HIC 1,9 28,8 69,3 

7. Норвегия  HIC 2,4 42,9 54,7 

8. Обединеното кралство HIC 0,9 23,6 75,7 

9. Финландия  HIC 2,5 31,8 65,9 

10. Франция  HIC 2,0 20,7 77,3 

11. Холандия  HIC 2,2 24,0 73,8 

12. Португалия  HIC 7,9 25,9 66,2 

13. Словения  HIC 2,2 33,5 64,4 

14. Швейцария HIC 1,5 34,0 64,5 

15. Швеция  HIC 1,4 29,2 69,4 

16. Латвия  UMIC 3,5 21,3 75,2 

17. Полша  UMIC 4,1 31,9 64,0 

18. Естония  UMIC 2,9 28,9 68,2 

19. Румъния  UMIC 7,9 35,6 56,5 

20. Русия  UMIC 4,6 39,1 56,3 

21. Словакия  UMIC 3,4 32,8 63,8 

22. Унгария  UMIC 3,3 32,4 64,3 

23. Хърватска  UMIC 7,2 32,0 60,7 

24. Турция  UMIC 8,9 30,8 59,3 

25. Чехия  UMIC 2,4 39,7 57,9 

26. Сърбия  LMIC 12,3 24,2 63,5 

27. Македония  LMIC 12,1 28,6 59,3 

28. Албания  LMIC 21,7 20,3 58,0 

29. Беларус  LMIC 8,7 40,6 50,6 

30. Украйна  LMIC 9,2 32,6 58,2 

Източник: съставена и пригодена за целите на анализа по данни от http://bartleby.com/151/fields/73.html. 

                                                
277 Страните, в които относителният дял на селското стопанство е под 6%, индустрията е под 30%, а сектор 

“Услуги“ е над 60% в структурата на икономиката са отбелязани на сив фон с бели букви; с бели букви, но 

на черен фон са означени относителните дялове, когато селското стопанство е между 6,01 - 10%, делът на 

индустрията е 30,05-35%, а на услугите е между 50,01 – 60%; с черно на бял фон са отбелязани дяловете, 

когато селското стопанство е над 10,01%, индустрията над 35%, а услугите са под 50%. От данните се 

вижда, че голяма част от структурите на съвременните икономики са с относителни дялове на основните 

сектори както следва: селско стопанство под 6%, индустрията е под 30%, а услугите надвишават 60%. 

ЛЕГЕНДА: 

 Селско 

стопанство 
Индустрия Услуги 

Ранг на относителния дял 

на сектора на услугите 

Относителен дял  Под 6% Под 30% Над 60% Висок  

Относителен дял Между 6,01-10% Между 30,01-35% Между 50,01-60% Среден  

Относителен дял Над 10,01% Над 35% Под 50% Нисък  
 
278 Страните са обособени по групи на база БВП на човек от населението, по аналог на метода EKS (Elteto-

Köves-Szulc) – (за повече подробности по този метод вж. http://ec.europa.eu/eurostat). HIC (high income 

countries) – страни с високи доходи (10 726 щ. долара или повече); UMIC (Upper middle income countries) – 

страни с по-високи от средните доходи (3 466 – 10 725 щ. долара); LMIC (Lower middle income countries) – 

страни с по-ниски от средните доходи (876 – 3 465 щ. долара). Източник: World Bank, 2006. 
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Приложение 7 Сравнение на интегралните коефициенти на структурни изменения на БДС и заетите лица за периода 

(1952 – 2010 година) при база 1997 година 
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Приложение 8 

Таблица 8.1. 

Разлики в % на относителните дялове на БДС, заетите лица и инвестициите в ДМА по икономически дейности в сектора на 

услугите 

Икономически дейности 

БДС Заети лица Инвестиции в ДМА 

2000 

-1997 

2003 

-2000 

2007 

-

2003 

2000 

-

1997 

2003 

-

2000 

2007 

-

2003 

2000 

-

1997 

2003 -

2000 

2007 -

2003 

1. Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството -5,9 -0,9 4,1 2 1 1,5 8,17 1,17 -1,81 

2. Хотели и ресторанти 0,6 -0,3 0,9 0,6 0,5 0,5 2,18 1,68 -2,72 

3. Транспорт, складиране и съобщения 3,8 2,7 -4,1 0,2 -0,8 -0,3 -6,21 -5,51 -5,82 

4. Финансово посредничество -0,5 1,2 4,9 -0,2 -0,1 0,3 -6,72 -0,66 0,78 

5. Операции с недвижими имоти и бизнес услуги (без условната рента) 1,9 -0,3 2,8 0,9 0,4 1 2,24 2,02 13,05 

6. Държавно управление, задължително обществено осигуряване  5,3 -0,1 -0,7 0,6 4,1 -0,4 0,59 -1,75 -0,22 

7. Образование 1,8 -0,7 -1,2 -0,4 -1,2 -0,6 -1,05 0,16 0,18 

8. Здравеопазване и социални  дейности 0,2 1,1 -1,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,18 0,59 -0,79 

9. Други дейности, обслужващи обществото и личността 1 -0,2 0,9 -0,2 1,4 -0,2 0,04 1,34 0,25 

10. Общо за сектор „Услуги” 10,1 3,2 2,3 2,9 4,8 1,7 -0,94 -0,96 2,9 

 

Таблица 8.2. 

Селектиране на дейностите с най-голямо нарастване, респ. намаление на относителните им дялове за периода 1997-2007 

година 

Показатели БДС Заети лица Инвестиции в ДМА 

Дейности с най-голямо нарастване на показателите 5;1 10; 1; 6 10; 4; 6; 5 

Дейности с най-голямо намаление на показателите 3; 4 7; 8; 9 1 

Дейности с нарастващи показатели 2; 9; 10 2; 5 2; 3; 9 

Дейности с намаляващи показатели 6; 7; 8 3; 4 7; 8 
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Таблица 8.3. 

Подреждане на дейностите според нарастването на относителния им дял (%) при формирането на съответните показатели 

през периода 1997-2007 година 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БДС 10 4 6 5 3 9 2 7 8 1 

Заети лица 10 1 6 5 2 4 3 9 8 7 

Инвестиции в ДМА 5 1 9 2 10 8 7 6 4 3 

 

Таблица 8.4. 

ИКСИ на БДС, заетите лица и инвестициите в ДМА по икономически дейности в сектора на услугите 

Икономически дейности 

Ks на БДС Ks на заети лица 
Ks на инвестициите в 

ДМА 

2000 -

1997 

2003 -

2000 

2007 -

2003 

2000 -

1997 

2003 -

2000 

2007 -

2003 

2000 -

1997 

2003 -

2000 

2007 -

2003 

1. Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 

домакинството 
0,257 0,0507 0,2028 0,1304 0,0574 0,0782 0,5212 0,0552 0,0872 

2. Хотели и ресторанти 0,121 0,0581 0,1601 0,1621 0,1119 0,0966 0,4547 0,2281 0,3994 

3. Транспорт, складиране и съобщения 0,144 0,0872 0,1364 0,0194 0,0807 0,0329 0,1685 0,1928 0,2811 

4. Финансово посредничество 0,064 0,1431 0,3734 0,1174 0,0673 0,1829 0,7229 0,2348 0,2681 

5. Операции с недвижими имоти и бизнес услуги (без условната 

рента) 
0,133 0,0687 0,0818 0,1778 0,0673 0,1436 0,4932 0,2727 0,6473 

6. Държавно управление, задължително обществено осигуряване  0,374 0,0005 0,0042 0,1507 0,5230 0,0404 0,1173 0,4003 0,0785 

7. Образование 0,191 0,0691 0,1362 0,0377 0,1261 0,0730 0,6024 0,1677 0,1507 

8. Здравеопазване и социални  дейности 0,033 0,1562 0,2716 0,0799 0,0589 0,0476 0,1153 0,3118 0,4405 

9. Други дейности, обслужващи обществото и личността 0,277 0,0487 0,1940 0,0471 0,2699 0,0337 0,0169 0,3862 0,0560 

10. Общо за сектор „Услуги” 0,139 0,0393 0,0269 0,0465 0,0708 0,0235 0,0120 0,01245 0,0369 
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Таблица 8.5. 

Селектиране на дейностите съобразно най-високите, респ. най-ниските коефициенти на структурни изменения през периода 

1997-2007 година 

Показатели БДС ЗАЕТИ ЛИЦА Инвестиции в ДМА 

Дейности с най-висок ИКСИ 4; 9 6; 5 5; 4 

Дейности с най-нисък ИКСИ 10; 5 3; 10 10; 9 

 

 

Таблица 8.6. 

Подреждане на дейностите според големината на коефициента на структурни изменения по съответните показатели през 

периода 1997-2007 година 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ks на БДС 4 9 1 8 7 6 3 2 5 10 

Ks на ЗАЕТИ ЛИЦА 6 5 2 4 9 1 7 8 10 3 

Ks на инвестициите в ДМА 5 4 2 7 8 1 3 6 9 10 
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Приложение 9 Таблица 9.1. Сектор „Услуги“ общо 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна 

производителност на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 5304,4 - - - 

1998 7455,6 2151,2 198033,06 26,56165 

1999 7976,9 2672,5 73889,37 9,262918 

2000 8852,9 3548,5 577711,76 65,25678 

2001 8278,7 2974,3 26534,10 3,205105 

2002 8631,3 3326,9 28802,46 3,336978 

2003 8166,3 2861,9 20123,82 2,464252 

2004 8214,8 2910,4 18215,05 2,217346 

2005 8134,7 2830,3 16503,89 2,028826 

2006 8330,6 3026,2 16231,08 1,948369 

2007 8726,7 3422,3 16621,90 1,904718 

 

Таблица 9.2. Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна производителност 

на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 4340,0 - - - 

1998 4420,9 80,8 5357,19 1,211787 

1999 4080,1 -259,9 2254,88 0,552653 

2000 4440,1 100,1 5179,76 1,166586 

2001 4206,7 -133,3 3731,78 0,887104 

2002 4229,5 -110,5 3869,45 0,914872 

2003 3906,9 -433,1 2717,22 0,695493 

2004 3913,9 -426,1 3018,94 0,771338 

2005 4226,3 -113,7 4026,65 0,95276 

2006 4896,0 556,0 5770,78 1,178672 

2007 5144,9 804,9 6280,99 1,220819 
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Таблица 9.3. Хотели и ресторанти 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна 

производителност на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 3498,3 - - - 

1998 6237,2 2738,8 -125409,47 -20,1066937 

1999 5853,8 2355,4 27626,58 4,719426697 

2000 5307,1 1808,7 15338,61 2,890205574 

2001 4224,1 725,8 5627,04 1,332127554 

2002 4293,8 795,5 5946,73 1,38495738 

2003 4174,1 675,7 5342,46 1,279907046 

2004 4224,7 726,4 5293,54 1,252997846 

2005 4530,3 1032,0 5795,68 1,279314836 

2006 4479,9 981,5 5592,57 1,248369383 

2007 5097,6 1599,3 6675,05 1,309449545 

 

 

Таблица 9.4. Транспорт, складиране и съобщения 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна производителност 

на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 5743,3 - - - 

1998 7419,8 1676,5 52427,95 7,06595191 

1999 8734,3 2991,0 148027,76 16,9478676 

2000 11187,0 5443,7 -131601,41 -11,7637803 

2001 13443,0 7699,7 -149249,43 -11,1023901 

2002 14844,6 9101,3 -168953,19 -11,3814579 

2003 14488,5 8745,2 -177400,71 -12,2442427 

2004 14928,9 9185,6 -220595,08 -14,7763787 

2005 14117,6 8374,3 -410554,27 -29,0810244 

2006 13127,6 7384,3 1885459,3 143,62559 

2007 13702,1 7958,8 301986,57 22,039437 
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Таблица 9.5. Финансово посредничество 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна 

производителност на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 9955,8 - - - 

1998 13691,6 3735,8 -48571,46 -3,54753718 

1999 16779,1 6823,3 -32845,22 -1,95750785 

2000 19441,2 9485,4 -33255,53 -1,71056982 

2001 19240,8 9285,0 -118314,78 -6,14916116 

2002 24053,5 14097,7 -61387,26 -2,55211341 

2003 26438,9 16483,1 -76580,22 -2,89649796 

2004 28048,1 18092,3 -172977,14 -6,1671607 

2005 32211,2 22255,4 922425,40 28,63679093 

2006 32479,4 22523,6 232689,49 7,164217627 

2007 38430,4 28474,6 151200,99 3,934411039 

 

Таблица 9.6. Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна производителност 

на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 4754,8 - - - 

1998 8176,5 3421,7 88586,79 10,8343166 

1999 8266,2 3511,4 30625,78 3,7049406 

2000 8684,3 3929,5 26154,83 3,01173727 

2001 8417,8 3663,0 20714,95 2,46085082 

2002 8802,9 4048,1 19963,37 2,26781742 

2003 7920,3 3165,5 14668,30 1,85198793 

2004 8521,2 3766,4 14266,73 1,67426301 

2005 7689,9 2935,1 11775,87 1,53134241 

2006 9123,8 4369,0 14208,86 1,55734014 

2007 9330,6 4575,8 13715,38 1,46993548 
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Таблица 9.7. Държавно управление и задължително обществено осигуряване 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна производителност 

на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 6135,3 - - - 

1998 15173,5 9038,2 411346,11 27,1095074 

1999 15261,7 9126,4 80133,24 5,250610351 

2000 16089,7 9954,4 77449,07 4,813580738 

2001 6415,2 279,9 6555,83 1,021921374 

2002 6967,0 831,7 7403,88 1,062707048 

2003 6933,6 798,3 7325,97 1,05658965 

2004 7411,5 1276,2 8062,35 1,087816232 

2005 6983,6 848,3 7384,79 1,057447448 

2006 6851,4 716,1 7178,31 1,047714336 

2007 7657,5 1522,2 8350,11 1,09044858 

 

Таблица 9.8. Образование 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна 

производителност на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 1612,6 - - - 

1998 2929,1 1316,5 -30340,05 -10,3581476 

1999 3442,7 1830,1 -34832,22 -10,1177041 

2000 4123,3 2510,7 -20942,42 -5,07904348 

2001 4477,4 2864,8 -14990,41 -3,34801671 

2002 4507,2 2894,6 -13638,46 -3,02592741 

2003 4608,6 2996,0 -13162,60 -2,85609513 

2004 4873,2 3260,6 -14562,48 -2,98827875 

2005 4675,9 3063,3 -13538,83 -2,895449 

2006 4994,5 3381,9 -15619,78 -3,12739614 

2007 4639,8 3027,2 -14737,69 -3,17636321 
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Таблица 9.9. Здравеопазване и социални дейности 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна производителност 

на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 1654,7 - - - 

1998 2971,7 1317,0 -19305,09 -6,49631188 

1999 3292,1 1637,4 -18249,04 -5,5432824 

2000 3593,3 1938,6 -8157,37 -2,27016113 

2001 3873,7 2219,0 -9132,85 -2,35765547 

2002 4696,3 3041,6 -14125,84 -3,00786577 

2003 4921,1 3266,4 -17564,20 -3,56916137 

2004 4744,4 3089,7 -19429,02 -4,09514796 

2005 4226,7 2572,0 -15293,93 -3,61840916 

2006 3876,2 2221,5 -16356,69 -4,21977452 

2007 3932,9 2278,2 -18545,07 -4,71536779 

 

Таблица 9.10. Други дейности, обслужващи обществото и личността 

Години 
Производителност 

на труда 

Абсолютен прираст 

на ПТ спрямо 1997 г. 

Пределна производителност 

на труда 

Частна факторна 

еластичност 

1997 1423,1 - - - 

1998 3029,2 1606,1 -72000,71 -23,7688862 

1999 3090,2 1667,1 99290,12 32,13064527 

2000 4094,6 2671,5 -17564,30 -4,28962536 

2001 4511,3 3088,2 -20734,93 -4,5962206 

2002 4368,5 2945,4 -29230,33 -6,69115944 

2003 2674,4 1251,3 5445,35 2,036101555 

2004 2996,6 1573,5 5988,00 1,9982647 

2005 3265,9 1842,8 6888,87 2,109332803 

2006 3750,5 2327,4 8209,83 2,188996134 

2007 4077,8 2654,7 8927,38 2,189263819 
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Таблица 9.11. 

 

Групи 

икономически 

дейности 

2008 2009 2010 

ПТ* ППТ ЧФЕ ПТ ППТ ЧФЕ ПТ ППТ ЧФЕ 

    Група 1** 7380,799 12338,8 1,671743 7428,081 12429,12 1,673261 7386,028 12932,33 1,750918 

Група 2 22877,62 24535,42 1,072464 22094,46 22977,47 1,039965 23907,79 26719,08 1,117589 

Група 3 5638,38 19670,28 3,48864 6208,476 25539,16 4,113595 6693,8 36972,86 5,523448 

Общо за сектор 

“Услуги” 
8998,973 17035,07 1,893002 9210,879 17860,18 1,939031 9596,951 20781,91 2,16547 

 

 

*ПТ – производителност на труда; 

ППТ – пределна производителност на труда; 

ЧФЕ – частна факторна еластичност. 

 

 

**Група 1 – включва дейностите: “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”; “Хотели и     

ресторанти”; “Транспорт, складиране и съобщения”. 

    Група 2 – обхваща дейностите “Финансово посредничество” и “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”. 

    Група 3 – състои се от: “Държавно управление и задължително обществено осигуряване”; “Образование”; “Здравеопазване”; 

“Други дейности, обслужващи обществото и личността”. 
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Приложение 10 Относителен дял на износа и вноса на услуги в България, в % от 

общия внос и износ 

Година Внос на услуги Износ на услуги 

1997 31,5 51,7 

1998 28,3 42,8 

1999 26,9 45,2 

2000 25,7 45,0 

2001 25,8 42,5 

2002 23,2 40,5 

2003 22,6 40,9 

2004 22,4 40,9 

2005 18,7 37,7 

2006 17,7 33,2 

2007 16,1 33,5 

Източник: изчислено от автора по данни от www.stat.bg 
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Приложение 11 Корелационни матрици на експериментираните модели за отделните групи дейности279 
 

Model Correlations IDMA VNOS IZNOS ZL 

1 

IDMA 1,000 -0,431 -0,313 0,151 

VNOS -0,431 1,000 0,459 -0,654 

IZNOS -0,313 0,459 1,000 -0,666 

ZL 0,151 -0,654 -0,666 1,000 
 

Model Correlations VNOS IZNOS IDMA ZL 

2 

VNOS 1,000 0,096 -0,445 -0,637 

IZNOS 0,096 1,000 -0,042 -0,072 

IDMA -0,445 -0,042 1,000 -0,132 

ZL -0,637 -0,072 -0,132 1,000 
 

 

Model Correlations IDMA ZL 

3 
IDMA 1,000 -0,452 

ZL -0,452 1,000 

 

Model Correlations IZNOS IDMA ZL 

4 

IZNOS 1,000 -0,011 -0,658 

IDMA -0,011 1,000 -0,487 

ZL -0,658 -0,487 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
279 Вижда се, че в корелационната матрица няма коефициент, по-голям от 0,7. (Разбира се, коефициентите по главния диагонал на матрицата не се вземат предвид, 

защото те винаги са единици и изразяват корелацията на всяка променлива със самата себе си). Следователно, в случая няма мултиколинеарност и не трябва да се 

притесняваме от нейните негативни последствия. 
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Приложение 12 

Таблица 12.1. 

Индекс на сравнителните предимства за основни групи стоки в износа на България според факторната обезпеченост 

 

 Среден дял 2001-2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Използващи предимно суровини 28% 1,29 1,21 1,03 1,08 1,12 1,19 1,25 1,21 1,32 1,31 1,21 

Използващи предимно труд 24% 1,89 1,97 2,09 1,98 1,82 1,63 1,62 1,47 1,47 1,37 1,34 

Използващи предимно капитал 26% 1,14 1,05 1,13 1,28 1,26 1,40 1,26 1,31 1,29 1,32 1,39 

Използващи предимно НИРД 22% 0,40 0,43 0,44 0,42 0,50 0,48 0,55 0,58 0,58 0,57 0,58 

 

Таблица 12.2. 

Индекс на сравнителните предимства за основни групи стоки в зависимост от технологичната обезпеченост 

 
Среден дял 2001-

2011 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Високотехнологични отрасли 4.8% 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,22 0,28 0,32 0,40 0,41 0,43 

Средно високотехнологични 

отрасли 
17,5% 0,40 0,35 0,35 0,31 0,39 0,34 0,38 0,45 0,42 0,44 0,45 

Средно нискотехнологични отрасли 41,5% 1,18 1,05 1,08 1,17 1,19 1,33 1,31 1,19 1,12 1,10 1,12 

Нискотехнологични отрасли 30,9% 1,74 1,94 1,97 1,94 1,85 1,62 1,57 1,67 1,77 1,73 1,64 

Други 5,3% 1,30 1,38 1,20 1,10 0,97 0,80 0,63 0,63 0,63 0,83 0,80 

 
Източник: Ярлийска, М., Н. Димитрова, Конкурентност на българския износ, Министерство на финансите, дирекция “Икономическа и финансова политика”, 

октомври 2012, с. 25-26. 

 

 

  

 

 

 


	СЕКТОРЪТ НА УСЛУГИТЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
	Глава втора
	Таблица 12

	Структура на заетите лица в сектор “Услуги” по отрасли, в (%)
	Таблица 13

	Структура на БДС в сектор “Услуги” по отрасли, в %
	Структура на заетите лица по икономически сектори и дейности
	Значения на обобщаващите измерители на структурни изменения
	X
	Таблица 34
	Структура на брутната добавена стойност по икономически дейности в сектор услуги, %
	Капиталова интензивност и капиталова продуктивност на инвестициите в ДМА за различните дейности от сектора на услугите

	Интернет източници
	Приложения
	Приложение 11 Корелационни матрици на експериментираните модели за отделните групи дейности


