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Икономически ръст – популярни измерители 
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Неолиберална конценпция – Брутния вътрешен продукт (БВП)
Измерва стоките и услуги създадени от населението и бизнеса в дадена страна 

БВП = Потребление + Инвестиции + Правителствено Потребление + Износ – Внос

Догми/недостатъци на неолибералния модел при разглежданео на ръста на БВП  
като измерител на социално-икономическото развитието на държавата 
- осреднен показател и не дава разпределението между най-бедните и богатите
- включва стоките и услуги произведени от клонове на чужди фирми, при които е 

трудно да се измери ефекта върху икономиката при износ на печалба зад граница
- не взема предвид структурата на произведената продукция – стоки и услуги с 

високо добавена стойност и износ от суровини и материали
- ръстът се влияе от методиката за изчисляване на инфлацията (потребителска 

кошница), както и при изчисляване на паритета на покупателна стойност (ППС)

През 2013 на конференция на C.R.E.A.M. И OLAF изложих тезата си, че 
Неолибералния модел се е изчерпал и е необходим нов икономически модел, 
като представих алтернативен такъв, който мисля е по-подходящ за малки 
развиващи се икономики като нашата с условия за лесно установяване на картели 



Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
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Групата на експерти от високо ниво за измерване на икономическото представяне 
и социален прогрес на ОИСР изготвя доклад в който показва, че не може едно 
число като БВП да бъде единствен измерител на икономическото богатство и на 
общото добруване обуславяйки необходимостта от движение в посока “Отвъд 
БВП”.

На световно ниво най-богатите 10% имат 60% от ръста на дохода, а за 50% 
най-бедни остават 10% от ръста на дохода.*

(за средните 40% остават 30% от ръста на дохода)

Програмата на ООН за SDG през 2015 година достига наистина “Отвъд БВП”

* Според ОИСР



Приобщаващ икономически ръст - определение
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Приобщаващият икономически ръст* е този който:
- се случва в секторите, в които работят бедните (например селското 

стопанство);
- където живеят най-бедните (в най-слабо развитите райони, с най-малко 

ресурси); 
- използва фактори на производството, които имат бедните (ниско 

квалифициран труд); 
- намалява цените на стоките, които потребяват бедните (храна, гориво и 

дрехи).

С други думи приобщаващият икономически ръст не е само увеличаване на 
национиналната икономика, но и гаранцията той да достига до най-уязвимите 
членове на обществото. 

“Равни възможности” и “участие в развитието на всички” са същината на 
приобщаващия ръст – в много отношения равните възможности са по-важни от 
равните резултати

* Според Tангавал Паланивел – Главен Икономист на ОИСР



Система от индикатори за Приобщаващ ръст на ОИСР
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Категория Индикатор

1.1. Ръст на БВП (%)

1.2. Медиана на ръста и дохода (%, USD ППС) 

1.3. Съотношение на дохода получаван от 20% от хората с най-висок доход към тези с най-нисък (съотношение)

1.4. Дял на състоянието на хората с ниските 40% и на тези с високите 10% (% от всичкия доход на домакинствата)

1.5. Продължителност на живота (години)

1.6. Смъртност от външно замърсен въздух (% от милион жители)

1.7. Относителен дял на бедност (%)

2.1. Ръст на годишната производителност на труда и ниво (%, USD ППС)

2.2. Дял на заетите към общия брой на населението ((%)

2.3. Дисперсия на доходите (интердецилно съотношение)

2.4. Разлика между половете при заплащането (%)

2.5. Недоброволна частична заетост (%)

2.6. Дигитален достъп (бизнес използващ облачно базирани услуги за изчисления) (%)

2.7. Дял на заемите за малък бизнес от общия бизнес кредитен портфейл (%)

3.1. Вариации в научното представяне обяснено от студентския социо-икономически статус (%)

3.2. Корелация в доходите в различните поколения (коефициент)

3.3. Дял на деца, посещаващи ясли и градини (деца от 0 до 2 години) (%)

3.4. Млади хора, които нито работят, нито се учат (18-24) (%)

3.5. Дял на възрастните, които постигат резултати под Ниво 1 по грамотност и аритметика (%)

3.6. Разлика между продължителността на живота между различните региони (% разлика)

3.7. Издръжливи ученици (%)

4.1. Доверие в правителството (%)

4.2. Избирателна активност (%)

4.3. Дял на участие на жените в политиката (%)

4. Управление

3. Равни 

възможности и 

основи за бъдещо 

развитие

2. Приобщаващи и 

добре 

функциониращи 

пазари

1. Ръст и 

осигуряване на 

равнопоставеност 

при споделяне на 

ползите от ръста



Приобщаващ ръст и развитие – ключови измерители на 
напредъка според ОИСР
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Национални ключови индикатори за 
измерване на напредъка

ВключванеРъст и развитие
Равенство и устойчивост 

между поколенията

БВП (на глава)

Заетост

Продължителност на 
живота в добро здраве 

Продуктивност

Среден доход на 
домакинство

Коефициент на Джини 
по доход

Коефициент на Джини 
по състояние 

Коефициент на бедност

Коригирани нетни 
спестявания

Коефициент на 
зависимост

Въгледродна 
интензивност на БВП 

Дял на публичния дълг 
(като дял от БВП)



Характеристики на Приобщаващата икономика: Достигайки отвъд 
дилемата равенство-ръст *
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1. Участие – хората могат да участват пълно в икономическия живот и имат 
по-голямо влияние при вземане на решения на тяхното бъдеще;
2. Равенство – неравенството се намалява, вместо да се увеличава, като по 
този начин хората имат равен достъп до публични ресурси и услуги, 
инфраструктура като образование, чист въздух и вода.
3. Ръст – нарастват възможностите за работа и изява, като по този начин 
икономическите системи се трансформират за подобряване състоянието на 
всички членове на обществото, особено на бедните и изключените общности.
4. Стабилност – членовете на обществото, бизнеса и правителствата имат 
достатъчна степен на доверие в тяхното бъдеще и нарастваща степен на 
способност да прогнозират изхода от техните икономически решения. 
Икономиките са нарастващо резистентни на шкове и стрес, особено с 
негативни резултати за бедните и податливите.
5.  Устойчивост – икономическото и социално благо са устойчиви в 
продължение на поколения в както за такива, произведени от човека (стоки, 
финансови, хуманитарни, социални), така и за природните.

* Според Brooking Institution Metropolitan Policy Program, поместени на сайта на Фондация Rockefeller



Национална програма България 2030 базирана на SGD на ООН (проект)
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Три стратегически цели: Обсъждане  - Правителство
1. Технологична трансформация в НСТС Работодатели
2. Демографски подем Синдикати
3. Намаляване на неравенствата

Оси на развитие:
1. Иновативна и интелигентна България 

1.1. Образования и умения
1.2. Наука и научна инфраструктура
1.3. Интелигентна индустрия

2. Зелена и устойчива България 
2.1. Кръгова и нисковъглеродна икономика
2.2. Чист въздух у биоразнообразие
2.3. Устойчиво селско стопанство

3. Свързана и интегрирана България 
3.1. Транспортна свързаност
3.2. Цифрова свързаност
3.3. Местно развитие

4. Отзивчива и справедлива България 
4..1. Инстотуционална рамка
4.2. Социално включване

5. Духовна и жизнена България 
5.1. Здраве и спорт
5.2. Култура, наследство и туризъм



Ролята на бизнеса за реализиране на Приобщаващата икономика
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Компаниите имат полза от приобщаващия ръст на икономиката чрез:
1. по-добре образовани и мотивирани служители с повишена 

производителност;
2. повишено търсене от клиентите поради по-многобройна средната 

класа;
3.  по-стабилна и предсказуема среда за опериране на бизнеса;
4. повишено доверие на потребителите в позитивното развитие на 

икономиката;
5. повишена устойчивост на икономиката от външни шокове;
6. намалени разходи за здравеопазване и лечение поради по-високото 

ниво на обществено здраве;
7. намалени загуби от болнични и намалена трудоспособност;
8. увеличено технологично ниво на икономиката поради засилени НИРД 

резултати;
9. повишена привлекателност за нови инвеститори поради подобрена 

бизнес среда като технологии, човешки капитал и икономически показатели;
10. повишена конкурентна среда поради високото значение на фирмите 

от сегмента на малкия бизнес.



23 Август 2019 на срещата на Г7 34 световни фирми, се вклюват в 
инициативата, които имат 1 трилион долара годишен оборот
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1. Развитие на човешките права чрез директни операции и веригите на доставка 
2. Изграждане на приобщаващи работни места
3. Засилване на приобщаването във фирмените вериги на доставка и бизнес екосистеми

https://www.oecd.org/inclusive-growth/businessforinclusivegrowth/

