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Увод 

 

Икономическото развитие е нормативна концепция, отразяваща 

усещането на човек за морал и нравственост. Най-точният метод за 

измерване на икономическото развитие е индексът на човешкото развитие. 

Той съдържа нарастването на реалния брутен вътрешен продукт, което е в 

основата на нарастването на жизнения стандарт, образователното 

равнище, продължителността на живот.  

Развитието има връзка с увеличаване на броя на заетите лица; 

опазване на околната среда; образование и здравеопазване. 

Икономическият растеж е по-тясна концепция в сравнение с 

икономическото развитие. Растежът е свързан с нарастване на реалното 

ниво на националното производство, в основата,  на което са подобрение 

на технологиите, увеличаване на качеството и количеството на ресурсите. 

Икономическият растеж може да се определи посредством реалния брутен 

вътрешен продукт.  

 

Обща характеристика на индексите- различия и тенденции 

 

Брутен вътрешен продукт 

 

Брутният вътрешен продукт е сумата от пазарните стойности на 

всички стоки и услуги за крайно потребление, които са произведени в 

страната за даден период от време, обикновено една година. 

Брутният вътрешен продукт на глава от населението е показател, 

който е производен от показателя Брутен вътрешен продукт. Той отразява 

най-вече равнището на икономическата активност. Брутният вътрешен 

продукт на глава от населението показва средното количество от стоки 

или услуги, което се пада на един човек от населението на съответната 

страна. Този показател се изчислява като съотношение между размера на 

Брутния вътрешен продукт и броят на хората,  които са жители на 

съответната страна. Увеличаването на Брутния вътрешен продукт на 

човек от населението е една от най-важните предпоставки за високо 

качество на живот. 
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Индекс на човешкото развитие 

 

Основна цел на индекса на човешкото развитие е да отчита 

постиженията в определени области. 

Индексът на човешкото развитие дава оценка за равнището на 

грамотност; образовние; продължителност на живот; бедност и др. Този 

показател е стандартизиран за оценяване на благосъстоянието и предимно 

детското благополучие. Чрез него се прави оценка на средните 

постижения на дадена страна в три насоки: 

- продължителност на живот и здравословен начин на живот; 

- равнище на образовнието; 

- жизнен стандарт 

Индексът на човешкото развитие дава оценка както за 

икономическото, така и за социалното развитие на дадена страна.Той 

комбинира различни индикатори, за да се получи обобщаваща оценка, 

чрез която да се прави сравнение между отделните страни. Този индекс 

отчита подоходното неравенство и колкото е по-високо подоходното 

неравенство, толкова по- ниска е стойността на индекса.  

Този показател е индикатор за жизнен стандарт за държавите. Като 

недостатък на този показател може да се посочи факта,  че зависи най-

вече от размера на Брутния вътрешен продукт. Също така при 

изчисляването му не се имат в предвид екологичните фактори. 

  

Индекс за възприятие на корупцията  

 

Индексът за възприятие на корупцията отразява рейтингът на 

страните в света като показва степента на възприемане на корупцията от  

аналитиците и предприемачите по балната скала до десет.  Този показател 

измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена 

държава. Стойностите му са от 0 до 100. Когато стойностите са около 

нулата- показва, че нивото на корупция е високо, а когато са около 100- 

нивото за корупция е ниско.  

Като причини за корупцията могат да се посочат:  
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-  няма твърди правила за регулиране на съществуващите 

отношения между администрацията и бизнеса;  

-  ефективността на държавните институции при 

осъществяване на своята дейност е ниска; 

-  на лице са множество и скъпоструващи разрешителни, 

разпоредби и други видове регулации, издавани от правителството; 

-  законодателството на страната се сменя много често. 

 

Индекс на догонването (настигането) 

 

“Индексът на настигане” цели да отговори до каква степен страните 

от централна и Източна Европа са достигнали Западните, стари страни, 

които са членове. Този индекс показва нивото на сближаване или 

отдалечаване във връзка със следните категории:  

-Качество на живот;  

-Икономика;  

-Управление; 

- Демокрация.  

Основните въпроси, засягащи процеса на догонване са свързани с 

това, дали държавите стават по-богати; по-развити икономически и 

финансово; по-добър икономически потенциал; дали гражданите на тези 

държави живеят добре – какви са им доходите; здравето, 

продължителност на живот; в тези държави дали се оценява демокрацията;  

как се управляват тези държави - по-малка ли е корупцията, дали е на 

лице политическа стабилност, ниско ниво на престъпност и др. 

Индексът на догонването е композитен индекс, използващ 

специален модел, за да предостави многомерна картина на концепции, 

които са сложни. Този индекс има редица ограничения и не дава 

окончателни отговори, но на неговата база може да се съсредоточи 

вниманието към специфични проблеми и да подпомогне при разработката 

на препоръка за политика. 
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Обща характеристика на България от гледна точка на 

изследваните индекси 

 

Според данни от Евростат България е последна в класацията по 

отношение на брутен вътрешен продукт на глава от населението - 53% по-

нисък от средния БВП за ЕС. 

Индексът на човешкото развитие за България започва да се 

подобрява след 2002 година, но през периода 2008-2010 година се 

наблюдава спад, който се дължи на Световната финансова криза.  След 

2010 година започва отново да се подобрява. 

Според ООН, през 2013 г.  България има Индекс за човешко 

развитие HDI-0,777, и е на 58-мо място в света.  

Стойностите на този показател за България през 2013 година са 

около 41. Средната стойност за Югоизточна Европа са около 40,3,  

следователно страната ни по отношение на показателя Индексът за 

възприятие на корупцията  се намира на междинно място. Средната 

стойност на държавите, членки на Европейския съюз е 63,6%. България е 

предпоследна по отношение на корупцията в рамките на ЕС – Италия (42),  

България (41), Гърция (40). Стойностите на Италия и Гърция показват 

непосредствената връзка, която съществува между корупцията и 

финансовата и икономическа криза.  

В сравнение с предходната 2012 година този показател няма 

промяна. Наблюдава се застой в предприетите мерки за намаляване или 

премахване напълно на корупцията.  

 Високото ниво на корупция в страната ни е една от най-важните 

причини за отлагане на членството на България в Шенген. 

Това, че няма реален напредък в борбата с корупцията води до 

негативни последици за страната ни. Най-големия източник за наличие на 

корупция са съществуващите недостатъци в законите, няма прозрачност 

при бюджетирането и реализацията на публични програми. 

България е предпоследна и по отношение на индекса на догонване.  

Този индекс показва,  че България не се доближава до останалите 

страни, членки на Европейския съюз по отношение на своето развитие. 

Изпреварва единствено Румъния, а по отношение на някои от  



 6

измерителите е назад дори от страни, които са кандидати за членство. 

Всичко това ни показва индексът на достигането, който отчита равнището 

на сближаване или отдалечаване на страните, които са членове на 

Европейския съюз и тези, които водят преговори за присъединяване към 

него. 

Индексът на догонването поставя България през 2013 година на 29 

място с 35 точки сред общо 35 страни.  Този индекс показва, че нашата 

страна има по-лошо качество на живот, отколкото показват някои 

икономически показатели. Най-висок индекс на догонване имат 

Люксембург, Дания и Швеция, за които индексът е около 72 точки. 

България се представя най-добре в категорията Икономика, за която 

е събрала общо 38 точки наравно с Румъния. Оценката за качество на 

живот в България, нарежда страната на 31-во място. По отношение на 

оценката за качество на управление и оценката за демокрация, страната 

ни е на 28-мо място.  

По отношение на индекса на догонването, България е на дъното в 

класацията сред страните, които са членове на Европейския съюз и при 

четирите основни категории на този индекс, а именно управление, 

демокрация, качество на живот и икономика. В някои от категориите дори 

страната ни е изпреварена от страни, които все още не са членове на ЕС. 

 

Изводи и заключения за промяната на оценките от чисто-

икономически към комплексно-институционални 

 

Всеки тип икономическо развитие води до икономически растеж, но 

не всеки растеж води до икономическо развитие. 

Седем години след като страната ни стана равноправен член на 

Европейския съюз може да се направи извод, че страната ни е изостанала 

значително в икономическото си развитие и качеството на живот в 

сравнение с другите членове на ЕС. Държавата ни е затруднена и при 

равнището на демокрация и управление на държавата.  
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Индекса за  възприятие на корупцията показва,  че нашата страна е 

една от най-силно корумпирани държави в рамките на Европейския съюз. 

Притеснение поражда факта,  че институциите не правят нищо, с което да 

ограничат тази корупция, опитите на управляващите да я намалят са 

безуспешни, а бизнеса и гражданите нямат доверие на администрацията. 

Корупцията е разпространена най-много в съдебната власт и по високите 

управленски нива, което прави борбата с корупцията още по-трудна. 

В сравнение с другите страни в Европейския съюз, България 

изостава значително и по отношение на индекса на човешко развитие. 

България и Румъния са държавите, които имат най-ниски резултати през 

2013 година. Това изоставане се дължи на факта,  че доходите на хората са 

ниски и в двете държави. Хърватия, която е член на Европейския съюз 

след тези две държави има по-добри показатели. 
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