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РЕЗЮМЕ
Последните десетилетия се характеризират с изключителен технологичен прогрес и развитие на
човешкия капитал и съвсем очаквано – с покачване на доходите и благосъстоянието на хората.
Едновременно с това в редица страни се откроява и паралелна негативна тенденция на нарастване
на подоходното неравенство между отделните групи от населението. Данните показват, че
България не е изключение. Редица международни институции и политически сили по света
концентрират вниманието си все повече върху проблема с неравенството между групите в
обществото. Тази тенденция е резултат както от политически идеологии, така и от популистки
залитания на повечето партии, независимо от тяхната окраска.
Наличието на неравенство е донякъде естествено с оглед на различната производителност на
хората. Дисбалансите в доходите и материалното състояние сред населението създават стимул за
повече усилия на работното място, търсене на по-добро образование, а вследствие на това –
подобряване на общата производителност на населението. Развитите икономики доказват, че
наличието на неравенство не възпира постигането на устойчив растеж. Въпреки това, данните
показват 1, че прекомерно високите нива на неравенство се свързват с кронизъм и политики,
ограничаващи пазарната и човешка свобода (Roberts, 2010), а като пример могат да се посочат
страни като Китай, Аржентина, Бразилия и Венецуела. С други думи, изключително важно е първо
да се установят реалните причини за неравенството и неговия ефект върху икономиката и едва
впоследствие, ако е необходимо, да се проведат съответните политики за неговото намаляване.
Докладът предлага поглед върху социалното и подоходното неравенството в България и неговата
динамика през годините), някои от основните причини за наличието му и какъв е ефектът от този
феномен върху потенциала за растеж на икономиката в дългосрочен план.Данните сочат, че
резултатите на страната са сред едни от най-притеснителните в ЕС:
−
−

−
−
−
−

−
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Относителната разлика между доходите на най-богатите и най-бедните 20% от
населението в страната е сред най-високите в ЕС, като от 2001-2008г. тя нараства с над 84%.
Делът на хората в риск от бедност или социално изключване през 2011г. в ЕС е най-висок
именно в България – почти половината от населението в страната живее под прага на
бедността, със сериозни материални лишения или с неспособност за реализация на пазара
на труда.
Проблемът с подоходното неравенство има различна тежест на регионално ниво, като в
някои региони като Северозападния то е далеч над средните за страната стойности.
Данните сочат, че в България провежданата социална политика не довежда до желания
резултат по отношение на намаляването на неравенството.
Социалната мобилност в страната е относително ниска. Фактори като образование и
социално-икономически статус продължават да са основен определител за реализацията
на хората.
Според Индекса за човешко развитие, който показва средните постижения на дадена
страна в три основни измерения на човешкото развитие (продължителност на живота,
достъп до знание и стандарт на живот), България остава далеч от своя потенциал по
отношение на възможностите за човешко развитие, а от 2005 г. разликата със страните от
ОИСР се запазва.
Основна причина за високото неравенство са проблемите в образователната система. Цели
20% от разликата в резултатите между учениците се обяснява с условията, в които
израстват децата, като в рамките на ЕС този процент е по-висок единствено в Унгария.

World Bank – Gini Index
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ВЪВЕДЕНИЕ
Същност и цели
Последните десетилетия се характеризират с изключителен технологичен прогрес, развитие на
човешкия капитал и подобряване на перспективите пред растеж на икономиките в дългосрочен
план. Това доведе до силно покачване на доходите и благосъстоянието на хората както в
световните икономически сили, така и в развиващите се страни. Наред с тези положителни
процеси в редица страни се наблюдава и покачващо се неравенство между хората. Очевидно тези
в горната част на подоходната стълба са успели да се облагодетелстват от икономическия бум в поголяма степен от тези в долния ѝ край.
Редица международни институции и политическия сили по света концентрират вниманието си все
повече върху непрекъснато увеличаващото се неравенство. Но колко голяма е всъщност разликата
между отделните групи от населението в България и има ли ефект това върху тяхното развитие?
Докладът има за цел да отговори именно на този и свързани с него въпроси, сред които:
какво е неравенството между хората в България, по-високо ли е то спрямо страните от ЕС и
влошава ли се проблемът през последните години;
до каква степен фактори, независещи от отделния човек (образование на родители,
социална среда, регионална и етническа принадлежност), предопределят неговата
реализация и благосъстояние;
намалява ли разликата между доходите в България и ЕС, откъде произтича тази разлика и
какви са перспективите пред нейното премахване.
В рамките на доклада се разглежда както подоходното, така и социалното неравенство. За да се
проследи дали проблемът се влошава през последните години, са представени данни и в статика,
и в динамика. С цел максимална точност и обективност на анализа са използвани последните
налични данни от международни изследователски институции и статистически агенции - Евростат,
МВФ, Световната банка, ОИСР и НСИ.

Обхват
Както при всеки социално-икономически проблем, обект на широко политическо и
изследователско внимание, и тук се обособяват поддръжници на противоречиви тези. Първата
част от доклада предлага поглед именно върху различни теоретични възгледи за неравенството.
На вниманието на читателя са изведени и различията в разбирането за неравенството по света, т.е.
в кои страни на преден план се извежда разликата между доходите на бедните и богатите и кои
нации се съсредоточават в по-голяма степен върху равните възможностите за човешко развитие.
Следващата част от доклада проследява социалното и подоходното неравенство в България чрез
различни индикатори, както и основните причини за наличието им. В този раздел се изследва
доколко разликата между различните подоходни групи в България е по-голяма спрямо държавите
от ЕС, какъв дял от хората са в риск от бедност и в кои региони на страната проблемът е найсериозен. Предложен е анализ на преразпределението на доходите от страна на правителството и
дали всъщност подоходното неравенство намалява или се увеличава по време на криза. При
разглеждането на социалния аспект на проблема се проследяват демографските промени и
тяхното влияние върху неравенството, възможностите за човешко развитие и разбира се
социалната мобилност (възможността човек да преминава от една социална група в друга).
Разделът показва основните проблеми в образователната система и пазара на труда и защо те
стоят в основата на неравенството между хората в България.
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Третият раздел оформя различна концептуална рамка. Тук не се разглежда неравенството между
хората в рамките на населението на една държава, а се поставя акцент върху неравенството между
отделните страни в рамките на Европейския съюз. В раздела се проверява дали кохезионна
политика, провеждана в ЕС, спомага за намаляване на разликата в доходите между развитите
страни и България. Текстът предлага и поглед върху основните причини за тази разлика, както и
какви са възможните перспективи пред нейното намаляване.

Основни заключения
България е сред страните с най-високо подоходно неравенство в ЕС.
Единствено Латвия и Испания отчитат по-голяма относителна разлика в доходите между найбогатите и най-бедните сред населението. Тази разлика през 2011г. в България е с около 1/3
по-голямаспрямо средните нива за ЕС и с близо 2 пъти по-голяма спрямо първенеца в Европа
(Норвегия). Според Коефициента на Джини подоходното неравенство е по-високо
единствено в Литва.
Високите нива на подоходно неравенство се запазват през годините.
Нивата на неравенството се задържат над средните за ЕС от 2006г. насам. Стойностите на
коефициента на Джини и отношението между доходите на най-богатите 20% и най-бедните
20% достигат своя пик съответно през 2008г. и 2007г. Въпреки това последвалият спад до
2010г. бива бързо компенсиран от силния ръст в нивата на индикаторите през 2011г., като
отново подоходното неравенство в България остава над средните за ЕС нива.
България е страната с най-висок дял на хоратав риск от бедност или социално изключване.
Данните за 2011г. сочат, че 47,1% от населението попада в тази група. Това е почти 2 пъти над
средните стойности за ЕС и около 3,5 пъти спрямо първенеца в Европа (Ирландия).
Единствено Румъния (40,3%) и Латвия (40,1%) се доближават до тези нива.
Съществуват големи разлики в тежестта на проблема на регионално ниво.
Според данните за Коефициента S80/S20 през 2010г. около 40% от населението живее в
региони с по-високо от средното за страната подоходно неравенство, а 56% от населението –
в региони с по-висок от средния дял на хора в риск от бедност или социално изключване.
Сред основните причини за неравенството при възможността за реализация на пазара на
труда са образованието и условията, в които израстват децата 2.
Хората в България биват възпрепятствани в по-малка степен от тези фактори спрямо някои
страни от региона (Румъния и Албания), но данните разкриват, че в Сърбия, Естония, Чехия и
Латвия тези фактори влияят в значително по-малка степен върху реализацията на пазара на
труда. Традиционно най-големи затруднения да се реализират изпитват младите и
нискоквалифицирани служители, като през 2011г. в България проблемът е един от найсериозните в ЕС.
Увеличението на неравенството в страната след 2005г. не може да се обясни с
демографски промени.
Страната попада в категорията на държавите, в които промяната на раждаемостта и
коефициентът навъзрастова зависимост (спрямо младите) не би следвало да оказват
влияние върху подоходното неравенство.
Страната остава далеч от своя потенциал по отношение на възможностите за човешко
развитие 3.
2

Източник: World Bank, World Development Report (2013)
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Причината са високите нива на подоходно неравенство. Макари според Индекса за човешко
развитие България да се представя по-добре спрямо повечето страни в света при
възможностите за реализация на хората,страната остава далеч от резултатите на държавите
от ОИСР, а през последните 6 години разликата се запазва.
Образованието е сред основните причини за наличието на високо социално и подоходно
неравенство в България.
Социалният статус на децата, образованието на родителите и регионалната принадлежност
създават голяма пропаст между когнитивните умения на отделните групи ученици. Разликата
между резултатите на най-добрите 5% и най-слабите 5% от учениците в ЕС е най-голяма
именно в България. Различните условия за образование сред децата са предпоставка за
проблеми при тяхната последваща реализация, разликата в доходите сред населението и
риска от социално изключване на определени групи.

3

Индекс на човешко развитие (2011)
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ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ
Изследването на един социално-икономически проблем изисква първо да се разгледа неговата
същност. Първият раздел от доклада предлага поглед именно върху различни теоретични
постановки за неравенството. Разглеждат се както аргументите на привържениците на
неравенството, така и основните недостатъци на разликите в условията за реализация пред
отделните класи от населението. В края на раздела са изложени отделните подходи за сравнение
на неравенството между страните, както и разликите в разбирането за неравенството по света.

Теоретични възгледи за неравенството
В исторически план са се развили различни теории относно подоходното и социалното
неравенство. Историята познава множество опити да се изследват връзки между неравенството и
дадени икономически индикатори. Съществуват и интересни опити да се проследят нестандартни
зависимости като например данъка върху алкохолните напитки и подоходното неравенство.
Крива на Лоренц

Графика 1. Крива на Лоренц
Когато
говорим
за
неравенство
при
Пр
разпределението на доходите, е необходимо да се
Линия на равно
оц
спрем на т. нар. крива на Лоренц. Тя ни позволява
разпределение
ент
да проследим въздействието на данъчната
от
политика върху подоходното неравенство.
ре
Кривата
показва
до
каква
степен
ал
разпределението на доходите в икономиката се
Област А
ни
отклонява от перфектното разпределение на
я
доходите (Линия на равно разпределение,
до
Графика 100).
Разбира се в реалността не
Област Б
о
съществува перфектно разпределение . На
графиката се вижда, че първите 10% от
населението получават 3% от доходите в
икономиката (точка „x“), а последните 10%
Процент от домакинствата
получават 40% от реалния доход в икономиката
Източник: Public Finance, David N. Hyman
(точка „y”). Нека разгледаме ефекта от облагане на
населението с данъци. Ако приемем, че това е
разпределението преди облагане с данъци и изплащане на социални помощи, то след ефекта на
данъците ще получим нова крива на Лоренц. Този ефект се обяснява с промяна на цените на
благата в икономиката, преразпределението на доходи от страна на правителството и т.н.
Благодарение на новата крива на Лоренц можем да проследим дали всъщност фискалната
политика е ефективна по отношение на насочване на средства към по-бедните. Ако разстоянието
между новата крива и линията на равно разпределение е по-малко, това означава, че се
осъществява преразпределение на доходите. Ако тази разлика е незначителна, това означава, че
правителството не намалява подоходното неравенство.
Коефициент на Джини
Сред основните индикатори за измерване на подоходното неравенство е Коефициентът на Джини.
Индексът е изчислен за пръв път от италианския статистик и социолог Корадо Джини (Corrado Gini)
през 1912г. Коефициентът измерва до каква степен преразпределението на дохода или разходите
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за потребление в икономиката се отклоняват от перфектното (равното) разпределение 4.С други
думи можем лесно да го изведем, използвайки кривата на Лоренц (Графика 100):
Коефициент на Джини =

Област А
Област А + Област Б

Ако коефициентът е равен на единица, един човек в икономиката получава целия доход. Ако
коефициентът е равен на 0, тогава в икономиката се осъществява перфектно разпределение.
Следователно икономиките, в които стойността на индикатора е по-близо до 0, осъществяват поефективно разпределение на доходите между „бедни“ и „богати“.
Коефициентът на Джини е обект на сериозно внимание в редица публикации и изследвания.
Съвсем логично, той има както привърженици, така и противници. Основен недостатък на
индикатора е, че представлява едно грубо изчисление на подоходното неравенство. Ако
разпределението след облагане са данъци води до нова крива на Лоренц, която пресича
първоначалната, тогава ползите от коефициента на Джини са ограничени (Hyman 2010).Въпреки
това днес той намира широко приложение при осъществяване на икономическа и социална
политика по света.Коефициентът на Джини се изчислява за повечето региони и държави по света,
а статистики за него се публикуват ежегодно от водещите международни институции и
статистически агенции.
Крива на Кузнец

Неравенство

Интересна връзка между различните периоди на развитие на една икономика и подоходното
неравенството извежда руският икономист и носител на Нобелова награда Симон Кузнец през
1954г. Според него съществува
Графика 2. Крива на Кузнец
естествен цикъл на изменение на
неравенството в икономиката в
Информационен
зависимост от етапите на развитие.
Прединдустриален
период
Кузнец разглежда 3 основни периода:
период
Индустриален
прединдустриален, индустриален и
период
информационен. Неговата хипотеза се
концентрира около идеята, че с
развиването на една икономика, се
развиват и предпочитанията на
обществото. В началните етапи
населението е съсредоточено основно
в селските региони, но с настъпването
БВП на човек от населението
на индустриализацията населението
започва да се насочва към градските
региони. С включването на машините и изместването на аграрния сектор от индустриалния като
водещ неравенството започва да се увеличава. Доходите в градовете започват да нарастват
непропорционално спрямо тези по селата и Коефициентът на Джини расте. Този процес
продължава да се развива успоредно с новите социални нагласи в обществото. Именно тези
нагласи са причина за настъпване на пика в подоходното неравенство по време на индустриалния
период.
Обществото е вече „зряло“ и започва да оказва натиск върху правителството за преразпределение
на доходи. Стремежът към равенство е характерен именно за информационния период.
4

Световна банка, Определение за Коефициент на Джини
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Различните социални политики за осъществяване на по-ефективно преразпределение на доходите
в развитите икономики, довеждат до намаляване на неравенството и съответно стойността на
Коефициента на Джини. Така Кузнец стига до заключението, че кривата на изменение на
неравенството(за достатъчно голям период от време)има вида на обърнато „U”.
В разцвета на индустриализацията и последвалия бум на вече развитите икономики днес тази
теория се потвърждава от различните емпиричните проверки до 1970г. Последните 40 години
обаче поставят идеите на Кузнец под въпрос. Данните показват, че след етапа на силен
икономически растеж в развитите икономики след 1970г. наравенството започва да се
увеличава(Графика 2). Ако трябва да се определи поведението на Коефициента на Джини от
съвременна перспектива, то
Графика 3. Дял на най-богатите 10% в икономиката от доходите в икономиката
Дял от
доходите в
икономиката

Информационен период
Етап 1

Информационен период
Етап 2

Източник:Atkinson 2011
Академичният дебат „за” и „против” неравенството
Съществуват условно две групи в икономическата общност – първата се състои от тези, които
подкрепят неравенствoто, а втора - от тези, които се застъпват за неговото намаляване.
1. „За“ неравенството
Представителите на първата група намират аргументи, с които представят положителните според
тях ефекти от неравенството между отделните групи (класи) от населението. Един от основните
аргументи, които се изтъкват, е свързан със стимулите за инвестиции и образование. Идеята тук е,
че когато неравенството се увеличава, хората с по-ниски доходи инвестират повече в образование
и имат по-голям стимул да работят. Респективно при увеличение на данъците с цел
преразпределение на доходите в рамките на икономиката, хората губят тези стимули 5. Нещо
повече, някои икономисти са на мнение, че по-богатите инвестират и спестяват повече, когато
стимулите са добри, т.е. облагите от техния труд са по-големи. Според Робърт Лукас, носител на
Нобелова награда, икономиката увеличава доходите на всяка единица от населението и поради
това е непродуктивно правителството да се съсредоточава върху разпределението на доходите. В
своята разработка „Индустриалната революция: минало и бъдеще (2003)” той обобщава, че
въпреки силния икономически растеж на редица страни през последните 60 години,
5
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неравенството между страните е останало непроменено. Едновременно с това Лукас твърди, че
няма съществуваща връзка между голямото увеличение на доходите на част от населението през
последните 200 години и неравенството за същия период.
2. „Против“ неравенството
Представителите на втората група извеждат редица аргументи против неравенството. Основна част
от тях са свързани с идеята, че големите разлики в доходите между гражданите могат да
възпрепятстват талантливи хора от това да получат добро образование и възможност за
реализация. Това от своя страна намалява общата потенциална производителност на населението
и възможността за по-силен растеж на икономиката в дългосрочен план. Последните тенденции по
отношение на неравенството имат за цел да се проследи „кой какво взима“. Проучвания на
Международния валутен фонд и Азиатската банка за развитие (AsianDevelopmentBank) показват,
че неравенството на доходите води до забавяне на растежа и финансови кризи. Нещо повече, те
намаляват търсенето в рамките на икономиката и увеличават броя на хората, живеещи под прага
6
на бедността .Разбира се, ако неравенството е породено от традиционно по-високите доходи на
възрастните, спрямо доходите на по-младите, то това не е проблем, тъй като това неравенство ще
се премахва с времето.
Разлики в разбирането за неравенство по региони
Когато разглеждаме проблема по региони, е необходимо да дефинираме различните понятия,
свързани с неравенството. Литературата определя 3 различни подхода при измерване на
неравенството по света, като всеки подход има своите предимства (Bussolo и др., 2008):
−
−

−

Междудържавно неравенство (inter-countryinequality) е понятие, което измерва промяната
в подоходното неравенство по света, но без да се претеглят отделните страни с тяхното
население.
Международно неравенство (internationalinequality) разглежда същия проблем, но тук вече
неравенството се претегля с населението на всяка страна. Така промяната в доходите,
която изпитва населението на Китай, ще има значително по-голяма тежест от промяната на
доходите в България, защото повече хора ще са подложени на този ефект.
Глобално неравенство (globalinequality) е относително ново понятие (Миланович 2002). Тук
се взима под внимание неравенството вътре в самата страна -нещо, което се игнорира при
международното неравенство, където се предполага, че всеки печели средния доход за
страната, в която живее. Този тип неравенство се измерва например с Коефициента на
Джини.

С времето са се обособили значими разлики в разбирането за неравенството по региони.
Например в Европа целта пред различните страни е намаляването на разликите в доходите между
бедните и богатите. В Стратегията 2020 на ЕС са заложени индикатори за доходите, бедността и
социалното включване, като целта е подобряване на условията за живот. Основен акцент се
поставя върху намаляване на дела на хората в риск от бедност. От друга страна в
латиноамериканските страни и Китай целта пред социалната политика е постигане на равенство
при възможностите за реализация 7. С други думи там акцентът е върху това до каква степен
развитието на едно лице зависи от доходите на родителите му и неговата социална или
териториална принадлежност.

6
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НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ
В тази част на доклада се проследява неравенство в България чрез различни индикатори. Сравнява
се също така степента на неравенство в страната спрямо другите страни от ЕС, като се търси и
отговор на въпроса дали хората в България изпитват по-сериозни проблеми при своята реализация
вследствие на социално-икономическия си статус.С други думи текстът показва в кои държави
нивото на доходите, достъпът до качествено образование, социалната среда и регионалната
принадлежност създават повече и по-сериозни пречки пред реализацията на конкретни групи от
населението. В този ред на мисли в раздела се разглежда както подоходното, така и социалното
неравенство. Изложен е анализна последните данни и индикатори за неравенство, като някои са
представени в статика, а други в динамика. Идеята е да се обособят последните тенденции и
перспективите пред динамиката на неравенството в страната. Разделът завършва с анализ на
разликата в тежестта на проблема в отделните части на страната.

Подоходно неравенство
Увеличаващото се неравенство е едно от най-големите социални, икономически
иполитически предизвикателства на нашето време. Но то не е неизбежно.
ZannyMintonBeddoes 8
Последните години се характеризират с концентрация на вниманието върху непрекъснато
увеличаващото се неравенство както в развитите икономики, така и в развиващия се свят. Дори в
страните с традиционно по-малка разлика между богатите и бедните като Швеция се
увеличаватдисбалансите между различните групи от населението. Основен акцент се поставя
именно върху подоходното неравенство – до каква степен доходите на представителите на
богатите класи са по-високи спрямо тези на бедните в рамките на една страна. Често сравненията
на стандарта на живот между страните се правят на базата на БВП на човек от населението. Този
подход има редица предимства, но не предоставя информация за разпределението на доходите в
рамките на разглежданата страна. Така се създава риск да се пропуснатфактори, които влияят на
стимулите на хората и съответно на тяхната производителност и принос към растежа на
икономиката.
Правителството трудно може да проведе ефективна политика за намаляване на бедността и
възможността от социално изключване на определени групи хора без задълбочен анализ на
неравенството. За тази цел обикновено се използватданните за подоходното неравенство.
Текущата част от доклада разглежда основните индикатори, които се използват както в рамките на
ЕС, така и от международните институции, включително МВФ, ОИСР и Световната банка.

Подоходно неравенство и условия за живот
Доходите, които хората получават, са основен измерител на стандарта на живот. Разпределението
на доходите в икономиката оказва директен ефект върху нивата на бедност и поради това данните
за подоходното неравенство се превръщат във важен инструмент при проследяването на
относителната бедност. През 2011г. над 24% от населението в ЕС е било в риск от бедност или
социално изключване. Осредняването на тези данни обаче прикрива факта, че в някои региони
проблемът е с по-голяма тежест спрямо други. Например въпреки удвояването на медианата на
дохода в България за периода 2006-2011г., страната остава с най-висок процент на хората в риск от
бедност или социално изключване в рамките на ЕС, докато в страни като Чехия и Исландия този
8
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дял е с относително нисък.Разделът илюстрира неравномерното увеличение на доходите в
рамките на страната и помага да се проследи разликата в стандарта на живот на отделни групи от
населението.
Коефициент S80/S20
Основен индикатор за подоходното неравенство в рамките на ЕС е т.нар. Коефициент S80/S20. Той
представлява отношение между доходите на най-богатите 20% и доходите на най-бедните 20% от
населението 9. Колкото са по-високи стойностите на индикатора, толкова по-високо е подоходното
неравенство в разглежданата страна.
Данните за 2011г. показват, че България е сред страните, в които подоходното неравенство е найвисоко и е далеч над средните нива за ЕС. Доходите на най-богатите 20% от населението са 6,5
пъти по-високи спрямо тези на най-бедните 20%.Стойностите на индикатора са повисокиединствено в Испания и Латвия. Традиционни ниски са нивата на този индикатор в
скандинавските страни, в които през годините разпределението на доходите се обособи като
относително равномерно. В Норвегия например доходите на хората, попадащи в последния
квинтил, са едва 3,3 пъти по-високи спрямо тези в първия квинтил.
Графика 4.Коефициент S80/S20 (2011)
8
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0
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Източник: Евростат
Изменението на индикатора от 2005г. насам показва, че в рамките на ЕС подоходното неравенство
запазва своите нива. Очевидно, както ще видими по-нататък в доклада, бизнес цикълът не оказва
влияние върху разликата между доходите на богатите и бедните на ниво ЕС. В България
извеждането на подобни заключения се затруднява от смяната на методологията при
изчислението на индикатора през 2006г. Голяма част от силниярастеж на стойността на
Коефициента S80/S20през 2005-2008г. се наблюдава именно през 2006г., което по-скоро е резултат
от смяната на методологията. . Растежът на икономиката през този период се характеризира със
силно увеличение на доходите, но нивата на Коефициентът S80/S20 сочат, че в България след
9
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2006г. това увеличение е било по-силно изкривено към горните квинтили на населението,
отколкото в ЕС. Въпреки лекия спад преди
рецесията в страната, разликата със средните Графика 5. Изменение в Kоефициент S80/S20 в
нива в ЕС се запазва и дори нараства през България и ЕС
2011г.
Очевидно разпределението на доходите в
страната е относително по-неравномерно
спрямо повечето страни от ЕС, като се
оформя тенденция тази разлика да се
запазва през годините. Тези заключения са
важни с оглед на нарастващите доходи в
страната
през
последните
години.
Увеличаващото се неравенство през 2011г. е
индикация, че доходите на бедните
нарастват в по-малка степен спрямо тези на
по-богатите и вероятността от социален
натиск върху по-бедните класи в България се
увеличава.
Коефициент на Джини
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Източник: Евростат

Данните от Доклада за човешкото развитие
(HumanDevelopmentReport 2011) показват, че
подоходното неравенство в страните от
региона(Македония, Сърбия, Албания, Босна
и
Херцеговина,
Румъния)епо-ниско
спрямотовав Българияза периода 2000-2011г.
Въпреки разликата в методологията на
Коефициента на Джини
и Коефициента
S80/S20, се вижда, че резултатите са сходни.

Дял от националния доход
(%)

Друг измерител на подоходното неравенство е Коефициентът на Джини. Той е основният
индикатор, използван от Световната банкаи ОИСР, а данни за страните от Европа могат да бъдат
намерени и в статистическата агенция Евростат. Вече разгледахме теоретичната обосновка на
значимостта на този коефициент и връзката му с кривата на Лоренц. Колкото по-голяма е площта
между кривата на Лоренц и линията на перфектно разпределение, толкова по-голямо е
подоходното неравенство (Графика 6). Данните за 2011г. показват, че кривата на Лоренц за
България се намира вдясно от тази на ЕС, т.е.
Графика 6. Крива на Лоренц (2011)
Коефициентът на Джини в България е с повисоки стойности. Всъщност през 2011г.
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България.За периода 2001-2008г. реалният БВП нараства с близо 51% - далеч над средните нива за
ЕС1.Успоредно с този процес се очертава една негативна тенденция на увеличаващо се подоходно
неравенство в годините преди кризата. Въпреки това голяма част от това увеличение се наблюдава
през 2006г. – годината, в която се сменя методологията на изчислението на индикатора. С други
думи, сравняването на данните преди и след 2006г. е неуместно и би довело до грешни
заключения.. Подобна тенденция се забелязва и при oтношението между доходите на найбогатите 20% и най-бедните 20% от населението - Коефициент S80/S20, който нараства с 84% за
разглеждания период. Промяната, обаче, се случва изцяло в периода 2006-2007 при влизането на
България в ЕС, когато страната възприе европейската методология за социални изследвания на
Евростат (EU-SILC), т.е. говорим за структурна промяна и несравнимост на данните преди и след
влизането на България в ЕС 10.
Напредъкът на развиващите се икономики
Графика 7. Изменение на Коефициент на Джини
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неравенството да се увеличи до 2030г. Това
Източник: Евростат
се дължи основно на нарастващата
разликата между доходите на високо- и нискоквалифицираните служители. България е сред
страните, в които се очаква минимално намаление на неравенството, като в тази група попадат
още Полша и Румъния, а причината са основно икономически промени. Изследването показва, че
в 22 страни се очаква намалението в неравенството да е по-голямо спрямо това в България, а ка-то
причина се изтъкват основно демографски промени. С други думи според това проучване
неравенството в България няма да претърпи големи промени вследствие на демографски процеси
или икономически тенденции – за целта е необходима по-ефективна социална политика.
Хора в риск от бедност или социално изключване
Въпреки широкото приложение на разгледаните по-горе индикатори, те притежават някои
недостатъци. Ограничаването на неравенството единствено до разликата в доходите сред
населението може да доведе до погрешни заключения. Например средните стойности на

10

Вж. Eurostat, Income and living conditions Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/ilc_esms.htm
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Коефициента на Джини за периода 2000-2010г. в САЩ (40,8) са по-високи от тези в Унгария (31,2) 11,
но дали най-бедните сред населението в САЩ изпитват същите затруднения като тези в Унгария?
Този недостатък може лесно да се коригира чрез допълнителна информация за условията на
живот на различните групи от населението. За целта се разглежда делът на хората в риск от
бедност или социално изключване. Стратегията 2020 на ЕС се стреми именно към социално
включване посредством намаляване на бедността – целта е поне 20 милиона души да излязат от
групата на хората в риск от бедност или социално изключване. За изчислението на индикатора се
взимат под внимание хората, които попадат в една от следните категории:
−
−
−

в риск от бедност (живеещи под прага на бедността след социални трансфери – 60% от
медианата на дохода за цялото население);
със сериозно влошени условия на живот (липса на необходими ресурси и нормални
условия за живот);
живеещи в семейства с много нисък интензитет на работа (лицата на 18-59г. работят под
20% от потенциалното работно време).

Делът на хората, попадащи в тази група, през 2011г.е най-голям именно в България (Графика 8).
Нещо повече – процентът от хората в риск от бедност или социално изключване в България (47,1%)
е почти 2 пъти по-висок спрямо средните нива за ЕС (24,1%)и почти 3,5 пъти по-висок спрямо
първенеца по този показател - Ирландия (13,7%). Почти половината население в страната живее
под прага на бедността, със сериозни материални лишения или неспособност за реализация на
пазара на труда. Единствено Румъния и Латвия се доближават до България, но дори и там нивата
са с близо 7 пр.п. по-ниски.
Графика 8. Население в риск от бедност или социално изключване (2011)
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С цел максимална обективност е необходимо да задълбочим анализа на този индикатор.
Причината е неговата методология. Например в категорията „живеещи под прага на бедността“
попадат тези, чиито доходи са под 60% от медианата на доходите за цялото население. Не се
взимат предвид обаче средните доходи на хората от тази група. За 2011г. линията на бедност за
страната е 3405 лева на година или около 284 лева на месец, а относителния дял на хората с
11

Human Development Report (2011)
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доходи под тази линия е 22,3% 12. Има значение обаче какъв е средният доход на тези хора. Ако
той е бил близо до тези 284лв., тогава леко повишаване на доходите ще намали драстично дела на
хората, живеещи под прага на бедността. Ако обаче средният доход на тези хора е например
150лв., тогава леко увеличение на техните доходи няма да доведе до забележима промяна в дела
на хората, живеещи под прага на бедността. С други думи във втория случай тежестта на проблема
със социалното включване на бедните е много по-голяма.
За целта от Евростат предлагат допълнителен индикатор (Графика 9). При него се изчислява какъв
процент от линията на бедност представлява медианата на дохода на населението в риск от
бедност 13. Например в България стойността на индикатора през 2011г. е 30%, което означава, че
медианата на доходите на хората в риск от бедност е 70% от линията на бедност или ако
използваме данните от НСИ – около 200лв. В този ред на мисли, колкото по-висока е стойността на
индикатора, толкова по-сериозен е проблемът в съответната страна. На Графика 9 се вижда, че и
тук България се представя по-лошо спрямо средните нива за ЕС, като по-негативни са данните
единствено в Румъния, Латвия и Испания.
Графика 9. Относителна разлика между линията на бедност и доходите на населението в риск от
бедност (2011)
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Показателите за социално включване сочат, че делът на хората в риск от бедност или социално
изключване в страната е изключително висок спрямо средните нива за ЕС. Нещо повече, данните
от Графика 9 показват, че този проблем има по-голяма тежест в България спрямо повечето страни
в Европа, тъй като населението, попадащо в тази група, получава относително по-ниски доходи
спрямо линията на бедност.

Ефективност на преразпределението на доходи в икономиката
Чисто теоретично съществуват различни подходи при оценяването на ефективността на
преразпределението на доходи в икономиката от страна на държавата. В практиката обаче
12

НСИ, Индикатори за бедност и социално включване
�Линия на бедност – Медианата на претегления разполагаем доход на хората в риск от бедност� ∗
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възникват проблеми с намирането на подходящи данни. Например в САЩ данъчните приходи,
идващи от най-богатите 1% от населението, са около 21,6%, което е близо до дела на дохода им
преди данъци. От друга страна населението от най-бедния квинтил допринася с 2,1% от данъчните
приходи, което не е много под дела им от брутния доход на икономиката14. С други думи –
правителството в САЩ разпределя доходи, но не достатъчно ефективно.
Този анализ обаче е невъзможен в България. Причината е различната данъчна система. В САЩ тя е
съсредоточена върху доходите в икономиката, докато в България основните приходи от данъци
идват от облагане на потреблението (ДДС), следователно е трудно да се определи каква част от
приходите идват от богатите и респективно от бедните (IREF 2012).
Друг начин да се изследва ефективността на разпределението на доходи в икономиката е да се
проследи връзката между подоходното неравенство и разликата между дохода преди и след
облагане от данъци. Разполагаемият доход е онази част от общия доход, която остава след
изплащане на данъци, осигуровки и нетни трансфери 15. В този ред на мисли колкото по-висока е
данъчната ставка, толкова разполагаемият доход ще е по-нисък и данъчните приходи ще са повисоки при равни други условия.Така правителството ще има на разположение да разпределя поголямо количество доходи 16. Идеята на този анализ е да провери дали по-голямата разлика между
общия и разполагаемия доход довежда до по-ниски нива на подоходното неравенство.
Графика 10 показва, че съществува обратнопропорционална зависимост между подоходното
неравенство и разликата в доходите преди и след облагане с данъци (като процент от общия
доход) 17. Вижда се, че в страните с по-голяма относителната разлика между общия и
разполагаемия доход обикновено нивата на подоходно неравенство са по-ниски. В някои страни
тази разлика е отрицателна. Такъв е случаят и в България. Причината е в т.нар. сметка „Социални
помощи,
различни
от
социални
трансфери
от
конкретен
тип“
(D62
Socialbenefitsotherthansocialtransfersinkind). Тя включва както плащанията от социалноосигурителната система (например пенсии), които правителството прави към населението, така и
социалните помощи. Тъй като в България общата сума на получените социални трансфери е поголяма от сумата на изплатените от населението данъци върху доходите и социалните осигуровки,
разполагаемият доход е по-голям от общия доход и разликата между двата дохода е отрицателна.
Графиката показва, че в страни като България, Румъния, Латвия и Литва, където разликата между
доходите е по-малка и дори отрицателна, нивата на неравенство са по-високи.
Вижда се, че в страни като Холандия и Дания, където разликата между общия и разполагаемия
доход е голяма, неравенството е по-ниско. Това заключение е донякъде интуитивно, защото повисоките данъци означават по-нисък разполагаем доход и едновременно повече приходи за
преразпределение от богати към бедни. Въпреки това добрите примери в Европа показват, че не е
необходимо висока скала на облагане на доходите, за да се постигнат ниски нива на подоходно
14

The Economist (2012). “For Richer, for Poorer”, Special Report: World Economy, p.12
Разполагаемдоход = Общдоход − Разходизаданъци, осигуровкиитрансфери + Полученитрансфери
16
Според теорията на Артър Лафер съществува такова ниво на данъчна ставка, при което данъчните приходи
се максимизират и при евентуалното увеличение на данъчната ставка тези приходи ще намалеят. Това ниво
е още известно като максимум (връх) на Кривата на Лафер, която представлява връзката между данъчната
ставка и данъчните приходи. (Varian 2010). За целта на нашия анализ ще приемем, че с увеличението на
данъчната ставка се движим от началото на координатната система към максимума на функцията, но не го
преминаваме.
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неравенство. Например в страни като Словакия и Чехия, където облагането на доходите е
съответно 19% и 15%, неравенството е на нива около това в Швеция, където по-голямата част от
населението плаща данък върху своя доход от 34,3% до 59,3% (IREF 2012).
Графика 10. Връзка между разпределение на доходите и подоходно неравенство (2009)
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За да постигнем дълбочина на анализа, е необходимо е да проследим и ефекта от социалните
трансфери върху медианата на дохода. Тъй като правителството разпределя основна част от
доходите под формата на социални трансфери, това увеличава медианата на дохода на
населението. Графика 11 проследява в кои страни тази разлика е най-голяма, т.е.къде ефектът от
социални трансфери е най-силен. Средното увеличениена дохода вследствие на социалните
трансфери в ЕС е 9,23%. Очевидно най-силен ефект върху дохода оказват социалните трансфери в
Литва и Швеция, където изменението в медианата на дохода е далеч над средните нива за ЕС. Не
такава е ситуацията в Полша, Гърция и Италия – там социалните трансфери оказват слаб ефект
върху увеличението на медианата на доходите (5,4%-6,2%).
България от своя страна се доближава до средното увеличение за ЕС. Въпреки това според
Коефициента S80/S20, измерващ отношението между доходите на най-богатите и най-бедните
20%, подоходното неравенство в страната е сред най-високите в ЕС. Подобна е ситуацията и с
Коефициента на Джини. В този ред на мисли и имайки предвид, че социалните трансфери
съставляват основна част от трансферите на правителството, стигаме до извода, че вероятността
най-бедните от населението да се облагодетелстват недостатъчно от тези трансфери е голяма.
Всъщност увеличението на медианата на дохода означава, че нараства дохода на „човека в
средата на населението“, когато хората се подредят според нивото на доходите, които получават.
С други думи – знаем, че нарастват доходите на хората от т.нар. средна класа, но остава отворен
въпросът какъв е ефектът върху по-бедните.
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Графика 11. Увеличение на медианата на дохода вследствие на социални трансфери (2011), %
(Доходът преди социални трансфери е без включени пенсии)
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Всичко това означава, че преразпределението на средствата от страна на държавата и
провежданата социална политика не довеждат до желания резултат по отношение на
намаляването на неравенството. Добрите примери като Словения показват, че успех може да се
постигне и с ниска скала на облагане на доходите на населението. Целта пред социалната
политика трябва да бъде по-голяма ефективност при разпределението на средства, а не абсолютно
нарастване на техния размер. С други думи е необходимо средствата да се насочват в по-голяма
степен към тези, които имат най-голяма нужда от тях, но по начин, който поддържа стимула за
икономическа активност. Например за разлика от увеличаване на обикновените помощи за
безработни, които често първоначално действат дестимулиращо относно търсенето на работа,
създаването на програми за преквалификация ще облекчи процеса на преминаване от една
професия към друга (т.е. ще нарасне мобилността сред населението), а това от своя страна ще
съкрати времето, през което хората са безработни.
Неравенството и кризата
Един от често разглежданите през последните години въпроси е дали съществува връзка между
подоходното неравенство и бизнес цикъла, в частност свиването на икономиката. С оглед на
последната световна финансова и икономическа криза, започнала през 2008г., този проблем
събуди интереса на редица политици и икономисти, чиито поглед е насочен към социалната
сфера. Данните показват, че такава връзка дори и да съществува, не се открива чрез
традиционните методи за измерване на неравенството. На Графика 12 се вижда, че рецесията се
отразява по коренно различен начин в отделните части в Европа. Очевидно не съществува
конкретна зависимост между изменението на подоходното неравенство, измерено чрез
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коефициента на Джини, и изменението на реалния БВП за периода, през който повечето страни от
ЕС са отбелязали свиване на икономиката си.В България през този период се наблюдава
относително силно намаление на стойността на коефициента на Джини. Въпреки това ако добавим
и 2011г., това намаление е почти компенсирано.
Графика 12. Връзка между подоходно неравенство и изменение на БВП (2008–2010)
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Подобен е ефектът от кризата и върху Коефициента S80/S20. За периода 2008-2010г. той намалява
в България с 0,6, а в ЕС остава непроменен. Когато обаче погледнем данните за 2011г.,
индикаторът се връща на нивата от преди кризата в България, а в ЕС дори расте, макар и съвсем
леко.Очевидно влиянието на рецесията върху икономиките в ЕС е разнопосочно от гледна точка на
неравенството. В този ред на мисли едно евентуалното предположение, че подоходното
неравенство притежава механизъм на адаптация, обвързан с бизнес цикъла, би било трудно
доказуемо.

Неравенство по региони
Когато говорим за подоходно неравенство в България, е необходимо да разгледаме въпроса на
регионално ниво с цел максимална обективност на анализа. Причината е проста –претеглените
данни за цялата страна не разкриват разликата в тежестта на проблема в различните региони.
Например области Разград и Силистра са с лошо социално-икономическо състояние и негативни
тенденции за развитие (ИПИ 2012, „Регионални профили: показатели за развитие“). Според
изследването високата възрастова зависимост, лошата образователна среда и тежкото състояние
на икономиката в тези области оказват негативно влияние върху възможностите на хората за
реализация. Това от своя страна оказва натиск върху населението и създава предпоставки за
неравенство и социално изключване на определени групи. Не такава обаче е ситуацията в Софиястолица, където БВП на човек от населението е почти пет пъти повече спрямо Силистра, а заетостта
е най-високата в страната.
Индикатори за подоходно неравенство и социално изключване на регионално ниво
Данните за Коефициента на Джини и Коефициента S80/S20 през 2010г. очертават няколко
интересни факта. Ако трябва да определим кой регион е с най-високо неравенство, това би
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следвало да бъде Северозападният, който се намира на вторo място според Коефициента S80/S20
и на първо по отношение на Коефициента на Джини. На другия полюс са Южният централен и
Югозападният регион, където неравенството е относително ниско. Според данните, илюстрирани с
Графика 13, подоходното неравенство в региона е с близо 29% по-високо спрямо средното в ЕС.
Очертава се група от цели 4 региона – Графика 13. Коефициент S80/S20 в България (2010)
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Ситуацията е сходна при населението в риск
от бедност или социално изключване
(Графика 15). Отново едва 2 от регионите са
под средните нива, което в случая означава,
че близо 56% от населението живее в
региони с над средния за страната дял.
Прави впечатление, че Югозападният Източник: НСИ, Евростат
регион,който включва София-столица, се
характеризира с относително ниско за страната неравенство. Очевидно там доходите са
разпределени по-равномерно сред населението. По-добрите условия за живот в столицата
очевидно са причината и за по-ниския дял на хората в риск от бедност или социално изключване.

Графика 14. Коефициент на Джини (2010)
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Данните показват, че тежестта на проблема е различна в отделните части на страната. В някои
региони неравенството е относително по-голямо, а в други тенденцията е обратна. Макар и
Югозападният регион да се представя добре за страната и по трите показателя, когато сравним
резултатите със средните нива в ЕС, се вижда, че навсякъде в България проблемът с подоходното
неравенство е по-голям. Всъщност Коефициентът на Джини отбелязва по-високи стойности спрямо
Северозападния регион единствено в Латвия. Нещо повече, в някои региони делът на населението
в риск от бедност или социалноизключванеенад2пъти по-голям спрямо този от държавите в ЕС.
В предходната част от раздела разгледахме различните аспекти на проблема с неравенството чрез
съответните индикатори. Данните показаха, че България е сред страните с най-голямо неравенство
по отношение на разпределение на богатството в икономиката. Чрез анализа на регионално ниво
се вижда, че на места този проблем е дори още по-сериозен. Голяма част от населението живее в
региони, в които неравенството е над средните нива за страната. Благодарение на Югозападния
регион данните за страната като цяло се подобряват, но това е индикация, че проблемът трябва се
разглежда с особено внимание на регионално ниво.

Социално неравенство
Днес социалното неравенство се превръща в един от основните проблеми в световен мащаб, с
който както политически сили в отделните страни, така и редица международни организации се
опитват да се справят. Социалното неравенство се отнася към невъзможността на конкретни хора
от обществото да постигнат стандарта на живот, който по-голямата част от населението счита за
даденост, поради наличието на различни социални фактори. Под социално неравенство в ЕС в
голяма степен се разбира „социално изключване“ (Eurostat 2010).То е многомерно понятие, тъй
като обединява различни аспекти на неравенството, измерени чрез безработица, достъп до
образование, информация, здравеопазване и участие в социални дейности. Сред основните цели
на провежданите икономически и социални политики в тази насока е именно намаляване на
неравенството между групите от населението и увеличаване на равенството при възможностите за
реализация. Европейската комисия от своя страна насърчава предприемането на конкретни
действия от всички нива на държавните институции срещу премахването на социалното
изключване.
Тази част от доклада предлага както съвкупност от индикатори, чиято цел е да сравнят социалното
неравенство в България спрямо различни страни по света, така и анализ на основните причини за
наличието на социално изключване. Текстът проследява възможностите пред човешкото развитие
и ефектът от демографските промени. Едновременно с това акцент е поставен и върху пазара на
труда, социалната мобилност и нивото на образование в страната като основна причина за
наличието на неравенство.
Социална мобилност и пазар на труда
Социалната мобилност се отнася до възможността пред отделния човек да подобри своя социален
статус. При перфектна социална мобилност не съществуват фактори, независещи от отделния
човек, които могат да го възпрепятстват да премине към по-високо социално положение. Такива
фактори са например пол, богатство, образование или принадлежност към малцинствени групи. В
страни с висока социална мобилност децата от семейства с ниски доходи срещат по-малко
проблеми при получаване на добро образование и последваща реализация. Сред основните
проблеми, които създава социалното неравенство, е невъзможността определени групи да
срещнат добри възможности за реализация на пазара на труда и оттам да достигнат средния за
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населението стандарт на живот. Един от начините да се проследи това неравенство е т.нар. D-index
(DissimilarityIndex) или Индекс на различие.
D-Index
Формално Индексът на различие представлява частта от общия брой на „възможностите“, които
трябва да се разпределят между различни групи от населението, за да се постигне равенство на
възможностите за реализация (Abras 2013). С други думи – индексът показва до каква степен
фактори, независещи от отделния човек, ограничават неговите възможности да си намери работа.
За да се изчисли стойността му, първо населението се разделя на групи със сходни характеристики
по отношение на въпросните фактори и след това се намира междугруповото неравенство по
отношение на намиране на работа. Самите фактори са групирани в 3 категории:
− обстоятелства (пол, образование на родителите и принадлежност към малцинствена група);
− степен на образование;
− възраст.
Под реализация на пазара на труда се разбира възможност за намиране на работа с поне 20
работни часа на седмица. При определянето на обстоятелствата се взимат под внимание
социално-икономическият статус на семейството, в което децата се раждат, а не условията за
живот, когато са вече пораснали и си търсят работа.
Така Индексът на различие позволява лесно сравнение между социалната мобилност в отделни
страни. На Графика 16 се вижда както съвкупната стойност на индикатора, така и в каква степен
обстоятелствата, образованието и възрастта на хората оказват влияние върху тяхната реализация
на пазара на труда. Колкото по-висока е неговата стойност, толкова по-ниска е социалната
мобилност в разглежданата страна (т.е. толкова по-ниски са възможностите за реализация).
Тенденцията в разгледаните 29 развиващи се икономики е степента на влияние на възрастта да е
относително ниска. В повечето държави обстоятелствата, в които се раждат децата, оказват найсилен ефект върху последващата им реализация. България е сред изключенията. Според
резултатите от изследването в страната степента на образование е определящ фактор при
намиране на работа, а възрастта почти не оказва натиск. България е сред страните с по-голямо
междугрупово неравенство. Данните са по-добри спрямо тези в Румъния, но се вижда, че в други
странни от региона, сред които са Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Македония, хората
срещат по-малко проблеми със своя социално-икономически произход при търсене на работа.
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Графика 16. Индекс на различие (D-Index)

Източник: World Bank, World Development Report (2013)
В друго изследване на Световната банка (Molinaи др., 2012) се проследява връзката между
неравенството, измерено с Индекса на различие,и икономическото развитие, измерено с БВП на
човек от населението. Резултатите показват, че увеличение на Индекса на различие с 1 единица се
свързва с $519 намаление на БВП на човек. Макар и наличието на субективност при изчисляването
на този индекс, изследването показва ясна обратнопропорционална връзка между неравенството
на пазара на труда и икономическото развитие на страната – т.е. колкото по-голямо е
неравнопоставеността на пазара на труда, толкова и икономическото развитие на страната е пониско. Едно от обясненията за този ефект е, че по-високото неравенство увеличава вероятността
талантливи хора да не получат адекватна реализация вследствие на фактори, независещи от тях, а
това от своя страна намалява потенциалната производителност на населението. Изследването
показва и силна зависимост между Индекса на различие, проследяващ неравенството при
резултатите на учениците в училище –PISA 18 - и БВП на човек от населението. С други думи,
колкото по-добри условия се предоставят на децата с по-нисък социално-икономически статус,
толкова по-висока е производителността на населението, а това е един от основните фактори за
потенциалния растеж на икономиката в дългосрочен план.
Условия за реализация пред младите
Негативните ефекти от социалното неравенство се усещат силно при условията за реализация пред
младите на пазара на труда. Високата безработица сред младите увеличава риска от дългосрочна
безработица и изключване им от работната сила. Нещо повече – тя може да доведе до риск от
социално изключване, бедност и наличие на здравословни проблеми сред населението (European
Commission 2012).

18

Информация за изследването PISAе представена в следващия подраздел - Образование
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На фона на лошите перспективи пред повечето европейски държави, проблемът с безработицата
не просто остава, но и се задълбочава. Затрудненията, които изпитва дадена икономика, оказват
сериозен натиск върху младите и възможностите за реализация пред тях. Безработицата сред
младежите (на възраст между 15г. и 24г.) в ЕС достига 22,7% през третото тримесечие на 2012г. –
два пъти по-висока от тази сред възрастните (на възраст между 25г. и 64г.) (EuropeanCommission
2012).
Данните показват, че България е сред страните, в които младежите изпитват най-сериозни
затруднения при реализацията си на пазара на труда.Коефициентът на заетост сред младите в
страната остава на изключително ниски нива (20%), далеч от средните за ЕС (близо 34%). Всъщност
едва 4 страни могат да се „похвалят“ с по-ниска заетост. Ако погледнем коефициента на
безработица, ще видим, че и там България се намира над средните нива в ЕС, макар и страната да
е по-далеч от първенците по този показател.
Част от проблема се корени в степента на образование. Коефициентът на заетост сред младежите
с основно образование е почти два и половина пъти по-нисък от средния за Европа. Данните
показват, че тези младежи изпитват сериозни затруднения да се реализират на пазара на труда
спрямо своите връстници с по-високата степен на образование. Макар тази разлика да изглежда
интуитивна, тя е по-голяма единствено в две страни –Чехия и Словакия.
Графика 17. Коефициент на заетост сред младите в ЕС (2011), %
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Източник: Евростат
Очевидната липса на стимули и възможности за реализация пред завършилите или напуснали
образование ни превръща в една от страните с най-висок дял на младежите, които нито работят,
нито преминават през някакъв вид обучение. Неактивността сред младите се превръща в основен
проблем в България, като остава далеч над средните нива в Европа. Нещо повече, оказва се, че
голяма част от активното население в тази възрастова група, което е на разположение за работа,
не търси такава (23%). Единствено Италия е с по-висок дял, а средното ниво за ЕС е едва 7,8%.
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Графика 18. Дял на младежите на разположение на работа, но не търсещи такава (2011), %
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Източник: Евростат
Когато разгледаме заетостта сред младите на регионално ниво, се вижда, че проблемът в някои
части на страната е дори още по-сериозен. Югозападният регион, който включва София-столица, се
представя относително добре за страната. Коефициентът на заетост сред младите достига 26% или
с 6 пр. п. повече от средното за страната. На другия полюс обаче се намират Северозападният и
Южният централен регион, където заетостта е над 2 пъти по-ниска спрямо средните нива за ЕС.
Високите нива на коефициента на възрастова зависимост е един отфакторите, които оказват
сериозен натиск върху пазара на труда в дългосрочен план, а вероятността за обръщане на този
негативен тренд е минимална. Изключително важно е да се предприемат мерки за подпомагане
на младежите и като цяло на нискоквалифицираната работна ръка за включване на пазара на
труда с цел да се предотврати увеличаване на социалното неравенство в дългосрочен план.
Графика 19. Заетост сред младите по региони (2011), %
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малко деца родителите имат възможност да инвестират повече в образованието на всяко от
децата, което увеличава производителността или т.нар. човешки капитал. Едновременно с това
хората имат възможност и да спестяват повече, което предоставя по-голямо количество пари на
разположение за инвестиции. Целият този процес обаче оказва влияние върху подоходното
неравенство. Проучване на Харвардския университет (Bloomи др., 2012) разкрива този ефект:
намаляването на раждаемостта влияе благоприятно на икономиката, но създава подоходно
неравенство в краткосрочен план.
Проучването потвърждава тенденцията в най-бедните страни да се наблюдават най-високи нива
на раждаемост. Там населението се занимава основно със земеделие, а повечето деца означават
повече помощ при обработването на земята. От друга страна държавите с ниски нива на
раждаемост обикновено са по-богати, (с огромното изключение на Китай). Авторите използват
демографски проучвания, като събират данни от 60 развиващи се икономики и ги разделят на 5
групи според БВП на човек. Резултатите показват, че във всеки континент възрастовата зависимост
спрямо младите (броят деца на възраст под 15г. към броят на хората в трудоспособна възраст) е
най-ниска сред богатите, по-висока сред домакинствата от средната класа и най-висока сред
бедните маси. Възрастовата зависимост при най-богатите домакинства е с над 26,5% по-ниска
спрямо тази сред най-бедните семейства.
С времето тази разлика във възрастовата зависимост спрямо младите се очаква да намалее, като
донякъде е логично намалението да е най-силно сред бедните, където броят на децата е
значително по-висок и потенциалът за неговото намаление е по-голям. Резултатите от
изследването обаче показват точно обратната тенденция. През последните 20 години броят на
децата сред богатите е спаднал с около 50% повече, отколкото при бедните. Разбира се тези
резултати не са съвсем случайни. Според проучване сред държави от Латинска Америка (Hausman
и др. 2001) демографските промени увеличават разликата между богатите и бедните.
Неравенството нараства, когато раждаемостта започва да се понижава.
Какво всъщност е обяснението за това? Една от предпоставките е социалната мобилност между
поколенията – ниските доходи на родителите ограничават възможностите пред техните деца,
което довежда и до ниски доходи за следващото поколение. На другия полюс са богатите, които
създават по-малки семейства и едновременно с това инвестират повече в тях, като по този начин
увеличават възможностите пред следващото поколение.
Въпреки това ситуацията се променя с развитието на икономиката. Според проучването на
Харвард трите страни, в които намалението на възрастовата зависимост е било най-голямо, са Бряг
на слоновата кост (с БВП на човек около $2000), Намибия ($6800) и Перу ($10300). Намаляването
на раждаемостта обаче е било непропорционално разпределена сред населението – в страните с
нисък БВП на човек раждаемостта намалява първо сред богатите, докато в страни с висок БВП на
човек тенденцията е обратна. Тези 3 държави заедно с останалите от проучването очертават ясна
прогресия. В страни с БВП на човек около:
−
−
−

$2000 намаляването на раждаемостта увеличава демографските разлики и неравенството;
$5000 силите на неравенство и конвергенция са балансирани, т.е. с намаляването на
раждаемостта не настъпва промяна в неравенството;
$10000 силите на конвергенция преобладават, т.е. с намаляването на раждаемостта
неравенството също намалява.
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Какви заключения можем да изведем за България?Осредненият за периода 2005-2010г. БВП на
човек в България е $4591 20, което се доближава най-много до средната група от проучването (с
БВП на човек около $5000). От друга страна за същия период коефициентът на
възрастовазависимост на децата (до 14 г.) към възрастните (15-64 г.), измерен в проценти,
нараства с близо 0,5 пр. п., като това нарастване се обяснява с по-силния спад на хората в
трудоспособна възраст, отколкото на децата под 14 г. 21 Всичко това означава, че промяната във
възрастовата зависимост през този период не би следвало да доведе до съществено изменение на
неравенството. С други думи силният ръст на подоходното неравенство в България за периода
2005-2010г. не може да се обясни с демографските изменения в рамките на страната.
Индекс на човешко развитие
Индексът на човеко развитие (HumanDevelopmentIndex, HDI) представлява една агрегирана оценка
както на социалното, така и на икономическото развитие. Той измерва средните постижения на
дадена страна в три основни измерения на човешкото развитие: дълъг и здравословен живот
(здравеопазване), достъп до знание (образование) и приличен стандарт на живот (доход).
Индексът комбинира различни индикатори, като целта е да се изкара една обща оценка, чрез
която лесно да се правят сравнения между страните. Стойността на индекса и неговите
компоненти варира между 0 и 1 като единицата се счита за най-високо ниво. С други думи,
колкото по-висока е оценката на индикатора, толкова по-добри са възможностите за развитие
пред населението на съответната държава.
През 2011г. според индекса България заема 55-та позиция от общо 187 държави (Таблица 1), като
резултатът на страната съвпада с този на Черна Гора и Бахамите (0,771). България запазва
позициите си в групата на страните с високи възможности за човешко развитие, като се изкачва с 3
места спрямо предходната година. Държавите, които попадат в тази група заемат от 48-ма до 94-та
позиция, като средният резултат за групата е 0,741. Продължителността на живота, средната и
очакваната продължителност на образованието, както и равенството между половете са над
средните за региона. Въпреки това ниските доходи на човек от населението оказват силен
негативен натиск върху крайната оценка за страната. България губи 14 позиции по показател
Брутен национален доход на човек от населението спрямо позицията според съвкупния индекс.
Таблица 1. Оценка за България по различните критерии (2011)
Сфера
Здраве

Оценка

Ключови индикатори

0,842

Очаквана продължителност на живота в години
Публичниразходизаздравеопазване (% от БВП)
Образование
0,802
Среднапродължителностнаобразованието в години
Очакванапродължитеностнаобразование в години
Публичниразходизаобразование (% от БВП)
22
Доходи
0,678
Брутеннационалендоход (БНД) при ППС начовек
Брутенвътрешенпродукт (БВП) при ППС начовек
Други
Индексзаустойчивостнаоколнатасреда
Индексзанеравенствомеждуполовете
Нетниспестяваниянанаселението (% от БВД)
Съвкупен индекс на човешкото развитие
Позиция в класацията през 2011г.

Стойност
73,4
4,2
10,6
13,7
4,1
$11,412
$11,456
62,5
0,245
6,1
0,771
55

Източник: ИПИ 2012, "България в международните класации”
20

Eurostat, FederalReserveSystem (използваният валутен курс е от края на декември за съответната година)
НСИ, Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол
22
Паритет на покупателната способност (ППС)
21
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За да поставим акцент върху социалното неравенство, е необходимо да изолираме ефекта на
дохода. Всъщност истинската добавена стойност на индекса е именно в компонентите, които не са
обвързани с брутния национален доход – здравеопазване и образование. Според Индекса на
човешко развитие, изключващ доходите (Графика 20), България се изкачва с 4 позиции в
класацията до 51 място. Въпреки това страната остава на последна позиция в ЕС, като разликата с
първенците в Европа (Норвегия) се запазва.
Графика 20. Индекс на човеко развитие (HDI), изключващ доходите
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Изчисляването на индекса от 1990г. насам
позволява да се разгледат резултатите в
динамика. На Графика 21 се вижда, че
България успява да намали разликата със
страните с много висок индекс на човешко
развитие. От 2005г. насам обаче тази разлика
се запазва, което означава, че въпреки
високата база на страните от тази група,
темповете на развитие са приблизително
равни с тези на България. Важно е да се
отбележи, че през годините методологията на
изследването се е променяла, което от своя
страна може да доведе до изкривяване на
резултатите.

Графика 21. Изменение на HDI
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Източник: Индекс на човешко развитие 2011

От 2010г. насам се изчислява Индекс на
човешко развитие, който отчита подоходното неравенството (Inequality-Аdjusted Human
Development Index, IHDI), измерено чрез индекса на Аткинсън. При перфектно равенство
стойностите на двата индекса (HDIи IHDI) са равни. Следователно колкото по-високо е
подоходното неравенство, толкова по-ниска ще е стойността на индекса. С други думи – HDI са
потенциалните нива, които дадена страна може да постигне, а IHDI са реалните нива на
възможности за човешко развитие. При преминаване към IHDI България се измества с 3 места
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нагоре в класацията, но разликата остава една от най-големите в ЕС (Графика 22). Тя е по-голяма
единствено в Хърватия, Румъния и Гърция, а скандинавските страни заедно със Словения и Чехия
са най-близо до своите потенциални нива на човешко развитие.
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Графика 22. Разлика между HDI и IHDI (2011)

Източник: Индекс на човешко развитие 2011
Индексът е един иновативен начин да се проследят възможностите за човешко развитие в
различни страни. Въпреки неговите недостатъци и въпросите около избора на индикатори,
включени при изчисляването на индекса, той остава основно средство за проследяване на
проблема в световен мащаб. Според последните данни България продължава да изостава
значително от страните от ЕС (с изключение на Румъния), а тенденцията от 2005г. насам е тази
разлика да се запазва. Нещо повече, страната остава далеч от своите потенциални нива вследствие
на високото подоходно неравенство.
Връзка между HDI, изключващ доходите, и подоходното неравенство
Индексът на човешко развитие ни позволява да проследим връзката между подоходното
неравенство и възможностите за реализация на отделния човек. За целта е необходимо да вземем
индекса, изключващ доходите, и оценката на подоходното неравенство, което в нашия случай е
Коефициентът на Джини. На Графика 23 се вижда, че страните с по-високо подоходно неравенство
обикновено се характеризират с по-ниски възможности за развитие. Особено добър пример за
тази обратнопропорционална зависимост е именно България. Страната е с най-високо подоходно
неравенство след Латвия и съответно се характеризира с относително ниски спрямо останалите
страни възможности за развитие. Графиката показва, че страната с най-нисък Коефициент на
Джини, Норвегия, е едновременно стова и с най-добри показатели според Индекса на човешко
развитие. Интересното е, че близо до нейните постижения се нареждат страни като Словения и
Чехия, които се класират далеч от първите места по показателя БВП на човек от населението.
Макар и по-слабо развитите страни да се характеризират с по-високи нива на неравенство и понеблагоприятни възможности за развитие, добрите примери в ЕС (Словения и Чехия) показват, че
икономическото състояние не е предопределящо за неравенството сред населението. От значение
са ефективността на преразпределението на доходите от страна на правителството, демографските
32

процеси и други значими фактори като образованието, което ще разгледаме в следващия
подраздел.

Единица минус Индекс на човешко
развитие (0 = перфектно неравенство)

Графика 23. Връзка между HDI, изключващ доходите, и подоходно неравенствов Европа (2011)
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Източник: HumanDevelopmentReport (2011), Евростат

Образование
Качеството на образователната система е решаващ фактор при придобиване на квалификация.
Степента на образование и квалификацията, които придобива човек, определят нивото на неговата
производителност и оттам предопределят последващите възможности за реализация на пазара на
труда. В този ред на мисли образованието стои в основата на представянето на икономиката в
дългосрочен план. То влияе върху икономически процеси в три направления (Earl 2010):
−
−
−

подобрява общото ниво на знание и умения сред населението (човешкия капитал)
осигурява капацитет за иновации и усъвършенстване на технологиите (физически капитал)
осигурява трансфер на ново знание и идеи

Именно човешкият и физическият капитал, с които разполага дадена икономика, определят
нейният растеж в дългосрочен план. Според Световната банка образованието е движеща сила за
развитието и един от най-силните инструменти за намаляване на бедността и подобряване на
здравето, равенството между половете, мира и устойчивостта 23. С други думи пропуските в
образователната система могат да доведат до невъзможност на икономиката да достигне своя
потенциален растеж. Нещо повече, запазването на тези проблеми и тяхното влошаване през
годините създава предпоставка за увеличаване на неравенството в доходите сред населението,
както и влошаване на социалната мобилност.
Редица международни изследвания показват, че учениците в България не подобряват резултатите
си по отношение на четивна грамотност, математика и наука през последните 10 години.
Напротив, тези резултати се влошават както в абсолютно изражение, така и спрямо бенчмарк
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страните и средните нива за държавите от ОИСР и ЕС. Ще разгледаме резултатите от
международното изследване PISA и проучванията на UNICEF.
PISA
Програмата за международна оценка на учениците (Programme for International Student
Assessment, PISA) се провежда за пръв път през 1997г. от ОИСР. Данните се публикуват на всеки 3
години, като последните са от 2009г.Целта на изследването е да оцени образователните системи
по света чрез тестове на уменията и знанието на 15-годишните ученици. Резултатите за 2009г.
сочат, че е налична значителна разлика между когнитивните умения на учениците в България и
тези в останалия свят.
През 2009г. българските ученици изостават средно с около 1 година по отношение на четивна
грамотност от държави като Латвия и Словакия, с близо 2 години от Унгария и с 2,5 години от
първенеца в Европа – Финландия (Таблица 2). Напредъкът на учениците в България е всъщност
отрицателен, докато бенчмарк страни като Румъния и Латвия отбелязват относително добър
напредък спрямо страните в Европа.
Таблица 2. Средно точки по четивна грамотност*

(Напредъкът е изчислен като разлика на резултата от 2009г. и най-ранното изследване за всяка страна)
Страна
Финландия
Унгария
Словакия
Чехия
Латвия
България
Румъния

2000
546
495
491
460
452
415

2003
543
508
479
485
491
419

2006
547
499
466
484
479
423
406

2009
536
507
481
475
485
441
440

Напредък
-10
12
2
-16
25
-11
25

Източник: PISA
* 38 точки в изследването PISA отговарят на една година обучение

Делът на учениците с отлични резултати в страната е едва 2,8%. За сравнение в бенчмарк
държавите той е 3,5%, а във Финландия е 14,5%. Нещо повече, в България делът на учениците под
прага на грамотност (41%) е над 2 пъти по-голям от средните нива за ОИСР (18,1%) и над 1,5 пъти
по-голям от този в съпоставимите страни
Графика 24. Разлика между най-добрите 5%
(26,4%).
и най-слабите 5% от учениците
Всички тези данни ни показват, че освен слабите
(% от средния резултат за страната)
резултати на страната (46-то място от 65 страни
по отношение на четивна грамотност през
100
2009г.), съществува огромна разлика между
80
отличните ученици и тези с най-слаби резултати
60
(Графика 24).С други думи, някои ученици в
40
България се представят отлично и далеч над
20
средните нива в страните от ОИСР, но
0
едновременно с това съществува голям брой
ученици, които се представят далеч по-зле.
Пропастта между знанията и уменията, които са
показали най-слабите ученици спрямо своите
отлични връстници, е цели 368 точки, което
Източник: PISA (2009)
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представлява близо 86% от средния резултат за страната. На графиката се вижда, че този процент е
далеч по-нисък в бенчмарк страните и Финландия.
Една от основните причини за тези разлики е именно социално-икономическите условия, вкоито
израстват учениците.Данните разкриват,че неравенството между децата в България е голямо, а
това обяснява значителна част от по-слабите резултати. Очевидно в страната учениците са позависими от доходите на родителите си и от социалния им статус спрямо своите връстници от
повечето страни в Европа, включително и в страни с по-лоши икономически условия като Албания,
Сърбия и Черна гора (Графика 25). Над 20% от по-слабите резултати сред учениците в България се
обясняват със социално-икономическите условия, в които израстват. Всъщност вариацията в
представянето на учениците е по-висока единствено в Унгария сред страните в Европа, участвали в
изследването.
Графика 25. Вариация в представянето на учениците според социално-икономическия статус, %
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Източник: PISA (2009)
Подоходното
неравенството
се
оказва голяма тежест за учениците.
Разликата между деца с родители с
ниска квалификация и тези с
родители с висока квалификация е
2,5 години (92 точки от оценката PISA
– Таблица 3). Ситуацията изглежда
дори още по-лоша за децата в
неравностойно
положение.
Процентът на отлични ученици сред
тях е 2,5 пъти по-нисък спрямо
бенчмарк страните и цели 5,5 пъти
по-нисък
спрямо
Финландия.
Очевидно
останалите
държави
успяват да се справят по-добре с
предоставяне
на
необходимите
условия за обучение на децата в
неравностойно положение и тези с
по-ниски доходи.

Таблица 3. Среден резултат според образованието на
бащата
Оценявани
области
Четене

Баща със средно
образование
445

Баща с основно
образование
276

Математика

440

307

Природни науки

454

291

Източник: PISA(2009)
Графика 26. Дял на отличниците сред децата в
неравностойно положение, %
Финландия
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Бенчмарк държави*
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Източник: Forbes България, „Образование и кариера“, *Гърция, 35
Сърбия, Румъния, Словакия, Сърбия и Унгария

Подоходното неравенството се оказва голяма тежест за учениците. Разликата между деца с
родители с ниска квалификация и тези с родители с висока квалификация е 2,5 години (92 точки от
оценката PISA – Таблица 3). Ситуацията изглежда дори още по-лоша за децата в неравностойно
положение. Процентът на отлични ученици сред тях е 2,5 пъти по-нисък спрямо бенчмарк
страните и цели 5,5 пъти по-нисък спрямо Финландия. Очевидно останалите държави успяват да се
справят по-добре с предоставяне на необходимите условия за обучение на децата в
неравностойно положение и тези с по-ниски доходи.
Както ще видим и от следващия раздел на доклада, доходите във всяка страна и
производителносттана населението са определящи за икономическото
ѝ състояние. Именно
производителността е в пряка зависимост с нивото на образователната система, която в България
очевидно не дава необходимите резултати през последното десетилетие. Наличието на голямо
неравенство между децата намалява техните възможности за последваща реализация.
Обяснението е просто –огромната разлика между отличниците и учениците с ниски резултати
създава предпоставки за неравенство при реализацията на пазара на труда. Ефектът от всичко това
в дългосрочен план е увеличение на подоходното неравенство и по-ниска степен на социална
мобилност сред населението, при равни други условия.
UNICEF
В доклад на UNICEF за образованието в България се посочва, че страната трябва да постигне
сериозен прогрес, за да успее да достигне нивото на образование в петте бенчмарк страни на ниво
ЕС и целите на програмата Образование за всички 24. В доклада се посочва, че резултатите от 3
международни проучвания (PIRLS, PISA, TIMSS) показват, че българските ученици не настигат
резултатите на бенчмарк страните в направленията четене, наука и математика. Всъщност
представянето на децата в България се влошава и в трите направления. В България финансирането
на образователната система възлиза на 4,2% от БВП, което е малко под средното за региона (4,4%),
но далеч под средното за ЕС (около 6%), като едва 8% от тези разходи са насочени към стипендии
и капиталови разходи.
От UNICEF отбелязват, че достъпът до образование е относително висок за региона. На национално
ниво 97,8% от учениците се записват в начално училище, а 78,3% продължават своето образование
след 7 клас. Въпреки това като проблем се изтъква включването на децата от малцинствен
произход, където включването във всички нива на образование е значително по-ниско.
Малките етнически групи страдат от сериозно неравенство както в достъпа, така и в нивото на
образование, като това основно засяга децата от ромски произход. Според данните на UNICEF в
България живеят почти 1 милион души от ромски произход, което представлява около 8% от
населението на България. Това е един от най-високите проценти за Югоизточна Европа. Според
организацията 80% от ромите в България и Румъния живеят с по-малко от $4,30 на ден. Достъпът
на тази група до публични услуги е затруднен, а качеството на услугите е по-ниско.
Едва 47% от децата от ромски произход се включват в образователната система и едва половината
от включилите се завършват основно образование. Продължилите в средно образование деца от
ромски произход на възраст 16-19г. са едва 12% в сравнение с 81% при останалите деца. По-малко
от 1/10 от ромите завършват средно образование. Тези ниски нива се обясняват основно с факта,
че училищата, в които се записват ромите, обикновено се намират в квартали, където
мнозинството от жители са роми. Тези училища се характеризират с по-ниско качество на
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предоставените услуги. Дори и тези, които завършват средно образование, изостават от своите
връстници със същата степен на образование, но не са от ромски произход.
В докладa се посочва още, че всяка година около 20 000 или 3% от учениците в България напускат
училище. Най-голям е делът на учениците напуснали след четвърти клас (88%), а до завършване на
осми клас повече от половината ученици са напуснали образователната система. Като основни
причини за напускането на училище се посочват:
−
−

−

Икономическите условия на семейството, в което децата живеят.
Етническият произход от своя страна се посочва като основна причина за икономическите
условия, в които децата израстват. Той е с най-силно влияние, когато семействата живеят в
групи с една и съща етническа принадлежност. Вследствие на това се обособяват 2 типа
причини за напускане на образованието: икономически (нисък доход и стандарт на живот,
безработица и т.н.) и семейни (ранни бракове, липса на членове на семейството и т.н.).
Условията в училище са третият основен фактор, макар и неговото влияние да е
значително по-малко. В тази група влизат затрудненията, които децата изпитват в
училище, качеството на образованието и интересът, който децата изпитват.

Докладът на UNICEF и данните от изследването PISA показват, че вероятността за получаване на
добро образование и последващи възможности за реализация е далеч по-ниска при децата от
определени групи. Според данните от НСИ за последното преброяване на населението през 2011г.
малко над 13% от населението на България или близо 1 млн. души определя своята етническа
принадлежност като различна от българска. С други думи проблемът с реализацията на децата от
малцинствен произход е достатъчно значим, за да се избягват целенасочени действия за неговото
разрешаване. Подобряването на възможността за добро образование сред децата от
малцинствените групи се очаква да намали както социалното, така и подоходното неравенство, а
причината е по-ефективната им реализация на пазара на труда. Подобна политика е в синхрон
именно с целите на ЕК по отношение на социалното включване сред населението. я
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ИЗВОДИ
Последните десетилетия очертаха ясна тенденция на едновременно покачване на подоходното
неравенство и силен икономически растеж в редица страни от развиващия се свят. Това явление е
донякъде неизбежно от гледна точка на икономическите процеси, протичащи там. Точно както
Кузнец предполага, с индустриализацията и урбанизацията се образуват големи разлики в
доходите сред населението. Замяната на земеделската работа с по-продуктивна дейност в
градовете е сред основните причини за увеличаващите се дисбаланси в разпределението на
доходите в развиващите се страни.
Но това не може да бъде цялото обяснение. През 60-те и 70-те години в някои от бързо
развиващите се пазари в Азия –Япония, Хонг Конг, Южна Корея и Тайван – се наблюдават
непознати дотогава процеси. Икономиките на тези страни бележат изключителен растеж, но
едновременно с това подоходното неравенство намалява. Коефициентът на Джини се понижава с
над 24% в Япония, а в Тайван - с над 40% 25.
В днешно време този модел все по-рядко се среща в развиващия се свят. Причините са различни.
Една от тях е бързото технологично развитие и глобализацията като основен двигател на
модерните икономики. От този процес се облагодетелстват основно висококвалифицираните и
образовани служители, което от своя страна увеличава разликата между тях и останалата част от
населението. Въпреки това, наред с икономическите процеси като причина за нарастващото
неравенство могат да се посочат и провежданите политики от страна на властта,
облагодетелстващи ограничен кръг от хора. И докато кронизмът в Китай е типичен пример за
подобни политики, то добрите примери показват, че е възможно да се постигне едновременно
икономически просперитет и увеличение на равенството между хората. С други думи –
изключително важно е най-напред да се анализира доколко увеличението на неравенството се
дължи на икономически или демографски процеси и след това да се провеждат политики, които
да облекчават този процес, вместо да го засилват. В противен случай резултатът е по-малко
възможности за реализация на определени групи от населението и увеличаване на риска от
социалното им изключване.
Данните сочат, че за момента българската икономиката се отдалечава от примера на азиатските
тигри. Успоредно с високия икономически растеж се наблюдава силно увеличение на разликите
между класите в България.

Подоходно неравенство
Икономиката на България нараства с над 45% за периода 2002-2011г. Едновременно с това за този
периода Коефициентът на Джини и отношението между доходите на най-богатите и най-бедните
20% от населението (Коефициент S80/S20) нарастват съответно с 35% и 71%. Промяната, обаче, се
случва изцяло в периода 2006-2007 при влизането на България в ЕС когато страната възприе
европейската методология за социални изследвания на Евростат (EU-SILC), т.е. говорим за
структурна промяна и несравнимост на данните преди и след влизането на България в ЕС.
Въпреки това данните след 2007г. показват, че България е сред страните, в които проблемът с
неравенството е най-сериозен, а тази тенденция се запазва през последните години.
Според Коефициента S80/S20 единствените страни в ЕС, които отчитат по-високо подоходно
неравенство през 2011г., са Испания и Латвия. Отношението между доходите на богатите и
бедните в България е с около 1/3 по-високо спрямо средните нива за ЕС и близо 2 пъти по25
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високо спрямо първенеца в Европа (Норвегия). Прави впечатление, че сред добрите примери
в Европа са някои от държавите от Централна и Източна Европа като Словакия, Чехия,
Словения и Унгария.
Резултатите са сходни и при данните за Коефициента на Джини. През 2011г. единствено
Литва (35,2) регистрира по-високо подоходно неравенство, а България (35,1) остава далеч
над средните нива за ЕС (30,7) и първенеца в Европа – Норвегия (22,9).
След преминаването към новата европейската методология за социални изследвания на
Евростат (EU-SILC) през2006г. неравенството в България се задържа над средните нива за
страните от ЕС, като разликата се запазва по време на рецесията през 2009г. и започва да
нараства отново през 2011г.
Страната е с най-висок дял на хората в риск от бедност или социално изключване.
През 2011г. този дял достига 47,1%. С други думи, почти половината население в страната
живее под прага на бедността, със сериозни материални лишения или с неспособност за
реализацията на пазара на труда. Процентът на хората в България, попадащи в някоя от тези
категории, е почти 2 пъти по-висок спрямо средните нива в ЕС (24,1%) и около 3,5 пъти повисок спрямо Ирландия (13,7%).
От значение е не само делът на хората, които живеят в риск от бедност или социално
изключване, но и какъв е всъщност техният доход спрямо линията на бедност.Оказва се, че
медианата на доходите сред населението от тази група в България е 70% от линията на
бедност при 76% средно за ЕС. Този процент е по-нисък единствено в Румъния (68,2%),
Латвия (68,3%) и Испания (69,2%). С други думи необходими са сериозни подобрения на
показателя за населението, попадащо в тази категория, за да се намали тежестта на
проблема.
Претеглените данни за цялата страна показват високи нива на подоходно неравенство спрямо
страните от Европа, но не разкриват факта, че всъщност съществуват големи разлики и на
регионално ниво.
Като региони с най-ниско подоходно неравенство през 2010г. в България се обособяват
Южният централен и Югозападният регион, като вторият е с най-нисък дял на хора в риск от
бедност или социално изключване. Данните показват, че най-големи дисбаланси при
разпределението на доходите сред населението се наблюдават в Северозападния регион.
Около 39% от населението живее в региони с по-високо от средното за страната подоходно
неравенство според Коефициента S80/S20, а близо 56% от населението - в региони с над
средния за страната дял на хората в риск от бедност или социално изключване.
През 2010г. няма регион в България, който да показва по-добри от средните стойности на
показателите за подоходно неравенство в ЕС.
Данните сочат, че в България провежданата социална политика не довежда до желания резултат
по отношение на намаляването на неравенството. Добрите примери от Европа показват, че успех
може да се постигне и с ниска скала на облагане на доходите на населението. Целта е именно
ефективност на преразпределението на доходи, т.е. насочване на средствата в по-голяма степен
към тези, които се нуждаят от тях.
Влиянието на рецесията върху икономиките в ЕС е разнопосочно и съответно е трудно да се
определи конкретна зависимост между подоходното неравенство и изменението на реалния БВП
за периода 2008-2010г. в рамките на ЕС. В някои страни неравенството се увеличава, а в други се
намалява успоредно с динамиката на икономиката.
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Социално неравенство
Един от основните начини да се проследи социалния аспект на неравенството е мобилността на
пазара на труда, т.е. до каква степен реализацията на човек зависи от социално-икономическия му
статус.
В България степента на образование е определящ фактор при намиране на работа, а
възрастта почти не оказва влияние. Реализацията на хората зависи още от обстоятелствата, в
които израстват (пол, образование на родителите и принадлежност към малцинствена
група). Хората срещат по-малко проблеми със своя социално-икономически статус в някои от
страните от региона, сред които са Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Македония.
Младите в България срещат сериозни проблеми при реализацията на пазара на труда. През
2011г. заетостта сред младите (15- 24г.) в страната (20,1%) е далеч под средните нива за ЕС
(близо 34%). Част от проблема се корени в степента на образование. Коефициентът на
заетост сред младежите с основно образование е почти два и половина пъти по-нисък от
средния за Европа. Липсата на възможности за реализация прави проблема с неактивността
сред младите изключително сериозен. Активността сред младите е по-ниска единствено в
Италия.
Заетостта сред младите е най-ниска в Северозападния (16,6%) и Южния централен регион
(15,6%) през 2011г., а най-висок дял на заетите млади е регистриран логично в Югозападния
регион (26%), включващ София-столица.
Увеличението на неравенството в България след 2005г. не може да се обясни с демографски
промени. България попада в групата на страните, при които промяната във възрастовата
зависимост през този период не би следвало да доведе до изменение на неравенството. С други
думи силният ръст на подоходното неравенство в България след 2005г. не може да се обясни с
демографските изменения в рамките на страната.
Страната остава далеч от своя потенциал по отношение на възможностите за човешко
развитие.През 2011г. България продължава да изостава значително от страните от ЕС (с
изключение на Румъния) според Индекса за човешко развитие, а тенденцията от 2005г. насам е
тази разлика да се запазва. В рамките на ЕС съществува обратнопропорционална зависимост
между подоходното неравенство и Индекса за човешко развитие. Добрите примери в ЕС по
отношение на подоходното неравенство, сред които са Словения и Чехия, регистрират много
високи показатели за човешко развитие.
Образованието често фигурира сред основните причини за наличието на високо социално и
подоходно неравенство. В България последните данни не са обещаващи.
През 2009г. в страната делът на учениците под прага на грамотност (41%) е над 2 пъти поголям от средното за ОИСР (18,1%) и над 1,5 пъти по-голям от този в съпоставимите страни
(26,4%). България се намира едва на 46-то място от 65 страни по отношение на четивната
грамотност на 15-годишните ученици.
Разликата между най-добрите 5% от учениците и съответно най-слабите 5% е най-голяма
именно в България. Според изследването PISAот 2009г. тази разлика е равнозначна на над
9,5 години в образователната система.
Вариацията в представянето на учениците, обяснена от социално-икономическия статус на
децата, е по-висока единствено в Унгария сред страните от ЕС през 2009г. Цели 20% от
разликата в резултатите между учениците се обяснява с условията, в които израстват децата.
През 2006г. едва 47% от децата от ромски произход се включват в образователната система и
по-малко от 1/10 от ромите завършват средно образование.
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3% от учениците напускат образователната система всяка година, като най-голям е делът на
учениците напуснали след четвърти клас (88%).

Заключение
Бързият растеж на икономиките в развиващия се свят често довежда до нарастване на
неравенството между групите от населението в една страна. Това е донякъде нормално с оглед на
нарастващия дял в тези икономики на дейности с по-висока добавена стойност, което пък води до
увеличеното търсене на квалифициран труд и увеличава разликата в доходите между отделните
социални групи.
Данните ясно очертават, че не просто съществува проблем с неравенството в България - той е един
от най-сериозните в ЕС. За неговото разрешаване са необходими целенасочени действия за поефективно преразпределение на доходи от страна на държавата и по-добре насочена социална
политика, която подпомага най-нуждаещите се. Добрите примери в Европа показват, че
ефективното преразпределение на доходите от страна на правителството може да се постигне и
при ниска подоходна данъчна ставка.
Въпреки това необходимо е да се постави основен акцент върху пазара на труда и качеството на
образованието. Наличието на пазарни ограничения като минимални осигурителни прагове и
ниските нива на мобилност (разбирай възможността за преминаване от една длъжност в друга)
създават сериозен натиск върху младите и нискоквалифицираните служители в страната.
Проблемът се влошава и поради голямата разлика между резултатите на учениците в
образователната система и липсата на ефективност и синхронизация между отделните степени на
образование и пазара на труда. Разрешаването на тези проблеми ще доведе до повишаване на
заетостта.Именно по-високата заетост, а не по-агресивното презразпределението на доходи, ще
доведе до повишаване на доходите и стандарта на живот на населението. В противен случай
разликата
между
нискоквалифицираните
(обикновено
по-бедните
класи)
и
висококвалифицираните (обикновено по-богатите) вероятно ще се запази през годините,
Високите нива на неравенство повишават риска от социално изключване на част от населението и
намаляват възможностите за реализация пред тези хора. С други думи част от тях ще срещат все
по-сериозни затруднения да постигнат необходимия стандарт на живот и да развиват своя
потенциал поради причини, независещи от тях (например образование и доходи на родители).
Негативните последствия са много, но всички те имат общ краен ефект – намаляване на
производителността на труда на населението, което ограничава потенциала за растеж на
икономиката в дългосрочен план.
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