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Въведение

Приетата през 2000 г. Лисабонска стратегия за ико-
номическо развитие се определя като неуспешен опит за
превръщане на ЕС в най-динамичната и конкурентоспособна
икономика в света до края на 2010 г. Неуспехът на стратегия-
та се отдава главно на недобре структурираните цели, неяс-
ното разпределение на отговорностите и задачите и липсата
на конкретен ангажимент от страните-членки към тяхното
изпълнение. Различните икономически тенденции в страните-
членки през десетилетието, залегнало в стратегията, се со-
чат като фактор за засилваща се диференциация между тях,

за макроикономически неравновесия и дисбаланс в съюза като цяло. Последвали-
те анализи налагат извода, че реализацията на поставените цели трябва да се осъ-
ществява и наблюдава не само на ниво ЕС, а и на национално равнище, и че из-
пълнението на целите трябва да се базира на засилено партньорство между ЕС и
държавите-членки. В условията на настъпилата финансова и икономическа криза
се появява осъзнатата необходимост от нов поглед върху развитието и ревизия на
целите за неговата реализация. „Изборът пред Европа е ясен, но труден: или да се
изправим като едно цяло пред неотложното предизвикателство на възстановяване-
то и пред дългосрочните предизвикателства, каквито са глобализацията, недостигът
на ресурси и застаряването на населението, за да компенсираме неотдавнашните
загуби, да си възвърнем конкурентоспособността, да подобрим производителност-
та и позиционираме ЕС на пътя към просперитета („устойчиво възстановяване”),
или пък да продължим с бавно и до голяма степен некоординирано темпо реформи-
те с риск за окончателна загуба на благосъстояние, бавни темпове на растеж („бавно
възстановяване”), което вероятно ще доведе до високи равнища на безработица и
социални разстройства, както и риск за относително отслабване на ролята на ЕС на
световната сцена („загубено десетилетие”)1.
1 EUROPEAN COMMISSION. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020: A

strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 03.03.2010, р. 8.
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Стремежът да се коригират отчетените недостатъци на Лисабонската стра-
тегия и да се маркира пътят на възстановяването и на икономическото, екологич-
ното и социалното развитие на съюза през следващото десетилетие, намира израз в
предложението на Европейската комисия за създаване на нова „Европейска стра-
тегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Наречената кратко „Ев-
ропа 2020” стратегия се приема през юли 2010 г., като общоевропейска директива
за социално-икономически растеж в съюза през следващите десет години. Целта
на стратегията е да се структурират ясно и последователно приоритетите на разви-
тието в ЕС, да се фиксират отговорностите на страните-членки по отношение на
тези приоритети и да се изискват от тях действия за еднакви темпове на изпълне-
ние на поставените цели. Идеята е по този начин да се засили процесът на европей-
ска интеграция и да се редуцират макроикономическите дисбаланси и социално-
икономическата диференциация между страните-членки на Съюза. Общата за
Съюза количествена рамка на приоритетните цели, залегнали в стратегията, се
конкретизира за отделните страни, в зависимост от националните им особености и
от различните им изходни позиции при стартиране на стратегията. „За да гаранти-
ра, че всяка държава-членка ще приспособи стратегията „Европа 2020” към свое-
то конкретно положение, Комисията предлага целите на равнище ЕС да бъдат
превърнати в цели и в начини за тяхното постигане на национално ниво..... Стратеги-
ята „Европа 2020” е програма за всички държави-членки, която отчита различните
нужди, изходни позиции и национални особености, така че да може да насърчава
икономически растеж за всички”2. За мониторинг на напредъка на страните, по отно-
шение на общоевропейските цели, Европейската комисия провежда годишен цикъл
на координация на икономическата политика, наречен европейски семестър. На него
се прави подробен анализ на програмите за икономически и структурни реформи на
страните-членки и се отчита напредъкът им по отношение на всеки от индикаторите
на залегналите в стратегията общоевропейски приоритети на развитието.

Мониторингът по отделни индикатори на растежа очертава детайлите на раз-
витието и позволява анализ на тенденциите и достиженията в отделните страни по
всеки конкретен индикатор. Той представя подробните параметри на националните
стратегии на държавите-членки и движението на всяка от страните към тяхното
достигане. Анализът на отделните индикатори на растежа има оперативен харак-
тер и е база за текущи препоръки към отделните страни относно изпълнението на
поетите от тях конкретни ангажименти по стратегия „Европа 2020”. Този вид ана-
лиз е реализация на националния подход за оценка на действията и напредъка на
всяка от страните по изпълнението на отделните елементи на стратегическите цели.
Анализът на национално равнище обаче е силно детайлизиран и обхваща голям
брой индикатори, което не позволява сравнителна оценка на позициите на страните
по обобщаващите цели и приоритети на стратегията. Възможност за достигане до
тези позиции дава тематичният подход на анализ3, който надгражда националния
подход и се осъществява на по-високо, общоевропейско равнище. Предложеният в
студията тематичен подход за анализ позволява достигане до комплексна оценка
2 Пак там, с. 5–10.
3 Под „тематичен подход” се разбира анализ по обобщаващи приоритетни теми на развитието (бел. авт.).
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на позициите на страните по обобщаващите стратегически приоритети на развити-
ето. Тематичният подход на анализ има глобален характер и е база за сравнимост
между страните, за извеждане на диференциацията между тях, за достигане до
съществуващите неравновесия и дисбаланси в съюза по обобщаващите приорите-
ти на стратегията. Такъв подход за анализ позволява проследяване на движението
на страните едновременно по всички индикатори на растежа и оценка на ролята на
всяка от тях за реализиране на заложените в стратегията общоевропейски приори-
тети. Продължаването на анализа, на по-високо общоевропейско равнище, може да
се разглежда като осъществяване на обобщаваща, заключителна фаза на монито-
ринга по отделни индикатори на растежа, която дава комплексна оценка на това кой
откъде тръгва и как се движи по пътя на реализиране на стратегическите цели и
приоритети. С такава оценка анализът се вписва във виждането за реализация на
целите на ниво страна-членка и на равнище съюз от такива страни, в разбирането
за координиране на темпото на растежа сред общност от държави, каквато е ЕС.

Целта на студията е да се предложи и апробира методика за осъществяване
на комплексен анализ с тематичен подход, който да позволява сравнителна оценка
на позициите на страните от ЕС по обобщаващите цели и приоритети на стратегия
„Европа 2020”. Комплексният анализ на позиционирането на страните при старти-
ране на стратегията е база за проследяване на промените на техните позиции във
времето, а следователно и на променящата се роля на отделните страни за реали-
зиране на общоевропейските приоритетни цели. Обект на проведения комплексен
анализ са страните-членки на ЕС. Постигането на целта на студията се основава
на разрешаването на следните задачи:

1. Разработване на специфичен подход за анализ и конструиране на съответ-
стващ му обобщаващ измерител.

2. Анализ на стартовите позиции на страните-членки по водещи цели и обоб-
щаващи приоритети на стратегия „Европа 2020".

Глава първа

МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА КОМПЛЕКСНИЯ АНАЛИЗ
НА ПОЗИЦИИТЕ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ

НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ

1.1. Приоритети, цели и индикатори на стратегия „Европа 2020”

Общата визия на „Европа 2020”, представена в най-краткия й вариант, е: стра-
тегия за развитие на ЕС до 2020 г., обхващаща три обобщаващи приоритета, пет
водещи цели, седем инициативи за тяхното достигане и десет индикатора за метри-
рането им и количествената им конкретизация. Дефинираната цел на студията изиск-
ва точно структуриране на приоритетите, целите и индикаторите, с което да се фор-
мира концептуалната рамка като необходимо условие за конструиране на измерите-
ли, адекватни на общата структура и на отделните й агрегационни равнища.
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В „Европа 2020” са заложени три обобщаващи приоритета на социално-иконо-
мическото развитие на Съюза, които могат да се открият в разширеното название
на стратегията: „Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж”. Това са три взаимносвързани и поддържащи се приоритета, насочени към
настоящите предизвикателства на растежа, свързани с излизане и възстановяване
от кризата, и дългосрочните предизвикателства на развитието като глобализация-
та, недостатъчните ресурси, конкурентоспособността, застаряването на населени-
ето и социалното сближаване между страните-членки. „Нуждаем се от стратегия,
която да ни помогне да излезем от кризата по-силни и да превърнем ЕС в интели-
гентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, произ-
водителност и социално сближаване. „Европа 2020” предлага визия за социална
пазарна икономика на Европа за ХХI век4.

Визията за социална пазарна икономика на Европа за XXI век включва три
обобщаващи и приоритетни за Съюза насоки на развитие:

1. Интелигентен растеж, базиран на знания, изследвания и иновации.
2. Устойчив растеж, включващ конкурентоспособна, екологична и ресурсное-

фективна икономика.
3. Приобщаващ растеж, осигуряващ високи равнища на заетост, просперитет

и социално-икономическо сближаване между страните-членки на съюза.
Ителигентният растеж в стратегия „Европа 2020” се свързва с качество-

то на образованието, с постиженията в областта на научните изследвания, с раз-
пространението на иновациите и знанията и превръщането им в нови продукти и
услуги, създаващи растеж и качествени работни места. Като основни фактори на
интелигентния растеж в ЕС се сочат иновациите, образованието и цифровото об-
щество. Аргументите в полза на тези фактори са свързани с изоставането на Съю-
за в областта на трите приоритетни направления на растежа, в сравнение с разви-
тите икономики в света. В доклада на Европейската комисия се посочва, че разхо-
дите за научна и развойна дейност в ЕС са под 2% от БВП, при 2,6% в САЩ и 3,4%
в Япония. Отчита се изоставане не само във връзка с отделяните средства за
иновации, но и по отношение на тяхната структура и ефекта от изразходването им.
Изтъква се необходимостта от подобряване на условията за научни изследвания и
иновации в частния сектор и нарастване на дела на предприятията, осъществяващи
дейности в областта на високите технологии.

Данните по отношение на образованието в ЕС също говорят за изоставане от
водещите световни тенденции. В доклада си Европейската комисия посочва, че
една четвърт от учениците в Съюза се затрудняват да четат, а един на всеки се-
дем прекъсва преждевременно образованието и обучението си. Средни равнища на
образование достигат около 50% от обучаващите се, което не отговаря на нуждите
на трудовия пазар. Около 30% от населението на Съюза, на възраст 25–34 години,
има висше образование, при 40% на този показател в САЩ и над 50% в Япония.
Изоставането на Съюза по отношение на цифровото общество се свързва главно с
високоскоростния интернет и участието на европейските фирми при задоволяване
4 EUROPEAN COMMISSION. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020: A

strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 03.03.2010, р. 5.
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на световното търсене на информационни и комуникационни технологии. Едва 25%
от пазарната стойност на това търсене, която се оценява на 2000 млрд. EUR, се
поемат от европейски фирми.

Устойчивият растеж, като приоритетно направление на „Европа 2020”, е
свързан основно с ресурсната ефективност на европейската икономика. Той включва
изграждане на нисковъглеродна, ресурсно-ефективна, устойчива и щадяща планета-
та икономика на базата на нови екологични технологии и производствени методи.
Предвиденият в стратегията устойчив растеж обхваща три насоки на развитие: кон-
курентоспособност, борба срещу изменението на климата и чиста и ефективна енер-
гия. Вниманието по отношение на конкурентоспособността е насочено към запазване
на водещата позиция на ЕС на пазара за екологични технологии, която все по-осезае-
мо се оспорва от ключови конкуренти, каквито са Китай и Северна Америка. Според
доклада на Комисията запазването на тази позиция ще помогне на ЕС „да просперира
в свят с ниски въглеродни емисии и ограничени ресурси и да допринесе за предотвра-
тяване на влошаването на околната среда, загубата на биологично разнообразие и
неустойчивото използване на ресурсите”. Конкурентоспособността в този смисъл
кореспондира пряко с втория елемент на устойчивия растеж – борба срещу измене-
нието на климата. Тя е насочена основно към значително намаляване на емисиите на
вредни вещества през следващото десетилетие, като резултат от пълното оползотво-
ряване на потенциала на новите технологии и ефективното използване на ресурсите в
икономиката. Предвидените действия по това направление на устойчивия растеж са
в основата на успеха и на третото му направление – чиста и ефективна енергия. В
него се дефинират енергийните цели на Съюза, съсредоточени към нарастване на
енергийната сигурност на базата на използване на обновяеми енергийни източници,
намаляване на зависимостта от чужди енергийни ресурси и на количеството на из-
ползваните такива в икономиката. Очертаният в стратегията път за тяхното дости-
гане преминава през отделянето на растежа от използването на ресурси и енергия
чрез създаване на икономика, оползотворяваща ресурсите по най-ефективен начин.
Според доклада на Европейската комисия постигането на енергийните цели на съюза
би могло да доведе до 60 млрд. EUR по-малко внос на нефт и газ до 2020 г.

Приобщаващият растеж е приоритет на „Европа 2020”, с който се акценти-
ра върху социалните елементи на развитието. Той означава създаване на икономи-
ка с високо ниво на заетост, осигуряваща възможности за инвестиране в умения, за
борба с бедността, за модернизиране на пазарите на труда и системите за социал-
на защита. Казано по друг начин, икономика, създаваща условия за просперитет и
благополучие на хората и социално-икономическо сближаване между страните-член-
ки на съюза. Стратегията предвижда действията по този приоритет да бъдат насо-
чени в три направления: заетост, умения и борба с бедността. Извеждането на
заетостта като направление на приобщаващия растеж произтича от нарастващите
равнища на безработица в Съюза през последните години. По този показател ЕС е
в по-неблагоприятна позиция, в сравнение с водещите икономики на САЩ и Япо-
ния. В доклада на Комисията се отбелязва изключително ниското равнище на зае-
тост на жените и на по-възрастните лица, както и достигащото над 21% ниво на
безработица сред младите хора. Постигането на по-високи равнища на заетост се
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свързва с възможностите за придобиване и развиване на нови умения. В доклада
се отчита, че около 80 млн. души в Съюза са с ниски или с основни умения, при
очакване до 2020 г. броят на работните места, изискващи такива умения, да нама-
лее с 12 млн., а броят на местата за работа, изискващи висока квалификация, да се
увеличи с 16 млн. Свързаните помежду си заетост и умения кореспондират с дефи-
нирания в стратегията трети елемент на приобщаващия растеж – борба с беднос-
тта. Значението му се определя от изнесените в доклада данни, според които още
преди икономическата криза 80 милиона души в съюза са били застрашени от бед-
ност, като 19 млн. от тях са били деца. Макар и да е най-широко разпространена
сред безработните, бедността в съюза обхваща и 8% от работещите, чиито доходи
не са достатъчни, за да ги изведат над линията на бедност.

Разгледаните дотук три приоритета на стратегия „Европа 2020” са изведени
на високо равнище на обобщение, на базата на пет водещи цели на растежа в ЕС.
Водещите цели конкретизират направленията на развитието в рамките на всяка
приоритетна област. В този смисъл те могат да се разглеждат като конкретни из-
мерения на съответната приоритетна тема. В структурно отношение измеренията
са формулирани на по-ниско равнище на агрегация, което означава, че всеки при-
оритет се представлява най-малко от едно измерение. В стратегията са заложени
две измерения за интелигентния растеж – „образование” и „научноизследователс-
ка дейност и иновации”. Устойчивият растеж се представя от измерението „клима-
тични промени и енергия”, а приобщаващият растеж обобщава измеренията „зае-
тост” и „бедност и социално изключване”. На най-ниското равнище на обобщение
се намират десет индикатора, чрез които се достига до метриране и количествена
конкретизация на водещите измерения на растежа. Общата европейска рамка фик-
сира равнищата, до които се очаква да достигне Съюзът по всеки от индикаторите
до края на 2020 г. В границите на тази рамка всяка страна-членка определя свои
параметри на индикаторите, в зависимост от изходните си позиции при стартиране
на стратегията и от националните си особености. Достигането до заложените в
стратегията стойности на индикаторите на общоевропейско и на национално равни-
ще е обвързано с реализацията на конкретни инициативи в рамките на всяко изме-
рение и приоритетна тема. По отношение на интелигентния растеж и неговите две
измерения са предвидени три водещи инициативи: „Съюз за инновации”, „Младеж-
та в действие” и „Програма в областта на цифровите технологии в Европа”. Целта
им е да гарантират действия и постижения по отношение на: рамковите условия и
достъпа до финансиране за научноизследователска дейност и иновации; качество-
то на образованието, студентската и стажантската мобилност; възможностите за
реализация на младите хора; единния цифров пазар. Очакванията са тези действия
да допринесат за достигане до заложените в стратегията стойности на индикато-
рите на двете измерения на интелигентния растеж:

1. Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НРД) в размер
на 3% от БВП на ЕС.

2. Дял на преждевременно напусналите училище под 10%.
3. Дял на младите хора със завършено висше образование най-малко 40%5.

5 ec.europa.eu/europe 2020
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Достигането до устойчив растеж се стимулира от две водещи инициативи:
„Европа за ефективно използване на ресурсите” и „Индустриална политика за ера-
та на глобализацията”. Очаква се, те да допринесат за преминаването към нис-
ковъглеродна и енергийно ефективна икономика, използваща във все по-голяма сте-
пен възобновяеми енергийни източници, с което да се създаде устойчива индустри-
ална основа за конкурентоспособност в световен мащаб. Чрез двете инициативи се
проправя път за реализиране на предвидените в стратегията стойности на индика-
торите на устойчивия растеж, а именно:

1. До 2020 г. да се намалят с 20% емисиите на въглероден диоксит, спрямо
равнищата от 1990 г.

2. Да се увеличи до 20% делът на възобновяемите енергийни източници в
крайното потребление на енергия.

3. С 20% да се увеличи енергийната ефективност (тоест да се намали потреб-
лението на енергия с 20%)6.

За осъществяването на приобщаващия растеж в Съюза са разработени две
водещи инициативи, съответстващи на двете измерения на тази приоритетна тема
– „Програма за нови умения и работни места” и „Европейска платформа срещу
бедността”. Целта им е модернизация на трудовите пазари чрез развиване на уме-
нията на хората и създаване на баланс между предлагането и търсенето на труд,
както и гарантиране на социално сближаване между страните чрез редукция на
броя на хората, живеещи в условията на бедност и социално изключване. Очаква-
нията са двете инициативи да осигурят условия за достигане до предвидените в
стратегията стойности на индикаторите на приобщаващия растеж. Индикаторите
на двете измерения на приобщаващия растеж и стойностите им, които са цел на
Съюза до края на 2020 г., са:

1. Достигане през 2020 г. до 75% заетост на населението на възраст между 20
и 64 години.

2. Редуциране на бедните или застрашени от бедност и социално изключване
хора с 20 милиона души. В този брой се включват бедните, хората с депривация и
живеещите в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност.

Така описаната структура на приоритетите, измеренията и индикаторите на
стратегия „Европа 2020” се нуждае от схематично представяне, чрез което да се
обобщят и онагледят агрегационните равнища и връзките между тях, с цел използ-
ването на схемата като концептуална рамка за последващ комплексен анализ. Струк-
турната схема на приоритетите, целите и индикаторите на стратегия „Европа 2020”
е представена на фиг. 1.1.1.

6 ec.europa.eu/europe 2020
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Фиг. 1.1.1. Структурна схема на приоритетите,
целите и индикаторите на стратегия „Европа 2020”

1.2. Методични аспекти на конструирането
на обобщаващ измерител на растежа

Реализацията на заложената в студията цел преминава през избора на подхо-
дящ обобщаващ измерител на растежа и неговата модификация и адаптация към
спецификата на изследваната предметна област. База за такъв избор е структур-
ната схема на приоритетите, целите и индикаторите на стратегия Европа 2020, коя-
то разграничава и очертава ясно отделните йерархични равнища на стратегията и
връзките между тях. Осъществяването на комплексен анализ на позициите на стра-
ните по водещите цели и приоритети на стратегията изисква използването на обоб-
щаващи измерители на всяко от равнищата и последователното им обединяване в
една обща мярка на растежа. Това изискване успешно се удовлетворява от извес-
тния „индекс на човешкото развитие”7, чиято обща конструкция може да се адап-
тира и съчетае със специфичен подход на използването му, с цел разрешаване на
изследователските задачи, дефинирани в студията.
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Индексът на човешкото развитие е създаден като удобен и достъпен инстру-
мент за сравнителен мониторинг на прогреса в областта на развитието на човеш-
кия потенциал на наднационално ниво. Той измерва достигнатото средно равнище в
дадена страна по отношение на три основни измерения на човешкия просперитет.
Трите измерения количествено се представят чрез индикатори, с помощта на които
се получават три частни субиндекса, формално изразени по следния начин:

(1.2.1)

Символите xi, xi min и xi max отразяват съответно фактическата стойност на i-тия
индикатор в дадена страна и възможната му минимална и достигнатата му за опре-
делен период от време максимална стойност сред съвкупността от наблюдавани
страни. Изчислените по този начин субиндекси по-нататък се обобщават чрез сред-
на геометрична величина (1.2.2), с което се стига до индекса на човешкото развитие:

(1.2.2)

Обобщаването на субиндексите чрез средна геометрична величина в случая
се аргументира с по-голямата й чувствителност към разликите в стойностите на
отделните индикатори, в сравнение със средната аритметична. Идеята е да се
избегне линейното компенсиране на ниски стойности при един индикатор от високи
стойности при друг и да се намали взаимозаменяемостта на индикаторите. Полу-
чен по този начин, индексът толерира страните, които отбелязват балансирано раз-
витие и комплексен напредък по всички индикатори на растежа, тъй като дисба-
лансът и неравновесията не гарантират устойчивост на развитието.

Предложената модификация на индекса на човешкото развитие, с цел адапта-
цията му към изследваната в случая предметна област, се обуславя от две необхо-
дими за комплексния анализ изисквания:

1. Създаване на възможност за използване на индекса едновременно за ста-
тичен и за динамичен анализ.

2. Получаване на субиндекси на няколко агрегационни равнища, съответства-
щи на агрегационните нива в концептуалната структурна схема на приоритетите,
целите и индикаторите на стратегия „Европа 2020”.

Осигуряването на възможност за използване на индекса за статичен и за ди-
намичен анализ произтича от идеята да се фиксират позициите на страните по ос-
новните цели и приоритети на стратегията при нейното стартиране и чрез после-
дващ анализ да се проследи промяната на тези позиции във времето, а следовател-
но и променящият се принос на страните за реализиране на общоевропейските при-
оритетни цели. От възможността за едновременно провеждане на статичен и на
динамичен анализ произтича и част от спецификата при определяне на базовите
стандартни стойности на индикаторите на растежа в предлагания модифициран
вариант на индекса. Тези стойности не са константни, а са различни за всяка от
залегналите в стратегията години, в зависимост от достиженията на страните по
отделните индикатори на растежа. Използваните в модифицирания вариант на ин-
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декса базови стандарти съвпадат с достигнатите в рамките на всяка година мак-
симална и минимална стойност на съответния индикатор в страните от съюза. Това
означава, че за всяка година от десетгодишния период стандартните стойности ще
са различни, в зависимост от напредъка на страните по съответните индикатори.
Приетите по този начин базови стандарти на индикаторите фиксират границите на
тяхното вариране в съвкупността от страните-членки на Съюза и позволяват опре-
деляне на позицията на всяка от тях по отношение на тези граници за конкретната
календарна година. При промяна в темповете на растеж, за всяка от следващите
години на стратегията, границите на вариране на индикаторите се променят както
стойностно, така и по отношение на страните, достигнали граничните стойности.
Това рефлектира върху стойностите на субиндексите, които на практика са съпос-
тавими помежду си измерители на близостта на всяка страна до достигнатото в
рамките на съюза най-високо равнище на съответния индикатор. Така се реализира
възможността за фиксиране на позициите на страните по отношение на водещите
достижения в съюза и промяната на тези позиции през годините на стратегията.

Адаптацията на индекса към концептуалната структурна схема на приорите-
тите, целите и индикаторите на стратегия „Европа 2020” изисква получаване на
субиндекси на няколко агрегационни равнища и обединяването им в един общ ин-
декс на растежа. На най-ниското агрегационно ниво субиндексите се базират на
конкретните индикатори, които не влияят еднопосочно на растежа. Използването
на разнопосочно действащи върху растежа индикатори, както и спецификата на
определянето на базовите им стандартни стойности в случая поражда два, нужда-
ещи се от разрешаване, проблема. Първият произтича от различната роля на инди-
каторите за формиране на общия индекс на растежа, а вторият е свързан с обобща-
ването на получените с тяхна помощ субиндекси чрез средна геометрична величи-
на. Различната роля на индикаторите се изразява в това, че нарастването на стой-
ностите на една част от тях има позитивно, а на друга – негативно влияние върху
растежа. Това налага необходимостта от различен подход при изчисляване на су-
биндексите за двете групи индикатори, с цел унифициране на смисловата им интер-
претация. За групата индикатори, чието нарастване влияе положително върху рас-
тежа, субиндексите се получават по формула (1.2.1). За индикаторите с негативно
влияние в случая е приет следният израз:

(1.2.3)

Различните подходи при получаване на субиндексите за двете групи индика-
тори ги правят съпоставими по отношение на смисловата им интерпретация и по-
зволяват обединяването им на следващото, по-високо равнище на агрегация. Полу-
чените по този начин субиндекси приемат стойност 0 за страната с най-неблагоп-
риятно значение на съответния индикатор, и 1-ца – за страната, заемаща водеща
позиция по този индикатор. Или, казано по друг начин, високата стойност на субин-
декса означава челна позиция, а ниската – незадоволителни постижения, независи-
мо от начина на влияние на съответния индикатор върху растежа.
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Появата на втория проблем произтича от факта, че на практика получаването
на субиндексите представлява вид стандартизация на фактическите стойности на
индикаторите в отделните страни от Съюза. Използването на такава стандартиза-
ция се налага поради невъзможността да се обединят индикатори, представени в
различни мерни единици и мащаби. Както беше изяснено, за осъществяването на
стандартизацията се използват две базови стойности – достигнатите в рамките на
страните от Съюза максимална и минимална стойност на съответния индикатор за
всяка от годините на стратегията. Използването на достигнатите в Съюза макси-
мални и минимални стойности за стандартизиране на индикаторите води до полу-
чаване на субиндекси, вариращи в границите от 0 до 1. Наличието на нулева стой-
ност обаче не позволява използването на средна геометрична величина за обоб-
щаването на субиндексите на следващото агрегационно равнище. Като изход от
ситуацията и начин за разрешаване на проблема, в случая се предлага използване-
то на следния подход: индикаторът с най-висока за Съюза средна абсолютна стой-
ност се приема за база и достигнатата му в съответната страна минимална стой-
ност се намалява с една единица. Минималните стойности за останалите индика-
тори се намаляват пропорционално на съотношението между базовата стойност и
средната за ЕС стойност на съответния индикатор. Този подход изключва получа-
ването на стойност нула за субиндексите и същевременно не променя стойностите
на обобщаващите индекси на по-високите агрегационни равнища.

С помощта на описания подход, първо, се получават субиндексите на най-
ниското агрегационно ниво на всеки от трите приоритета на растежа. В рамките на
интелигентния растеж най-ниското ниво обхваща три субиндекса:

а) субиндекс на преждевременно напускане на училище (Ix1.1);
б) субиндекс на висше образование (Ix1.2);
в) субиндекс на научна и развойна дейност (Ix2.1).
Трите субиндекса се получават с помощта на стойностите на индикаторите:
1. Относителен дял на хората на възраст 18-24 години, с най-много основно

образование.
2. Относителен дял на хората на възраст 30-34 години, със завършено висше

образование.
3. Разходи за научна и развойна дейност, като процент от БВП.
На базата на субиндексите по индикатори на интелигентния растеж се полу-

чават индексите на следващото агрегационно равнище – по основни цели (измере-
ния) на този растеж. Това са индексите на образованието (Ix1) и на научноизследо-
вателската дейност и иновациите (Ix2). Чрез тяхното обединяване се достига до
индекса на интелигентния растеж (Iинm.pacm.). Алгоритъмът се прилага по отноше-
ние и на другите два приоритета на развитието – устойчив и приобщаващ растеж.
На най-ниското агрегационно равнище на устойчивия растеж се получават три су-
биндекса:

а) субиндекс на емисиите на парников газ (Ix3.1);
б) субиндекс на обновяемите енергийни ресурси (Ix3.2);
в) субиндекс на енергийната ефективност (Ix3.3).
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Те се базират на три индикатора на устойчивия растеж:
1. Емисии на парников газ спрямо 1990 г.
2. Дял на обновяемите енергийни ресурси (вятърна и слънчева енергия, био-

маса и пр.) в крайното общо енергопотребление.
3. Килограми обща еквивалентна енергия (ел. енергия, каменни въглища, пет-

рол, природен газ, възобновяеми енергийни източници) на 1000 евро брутен вътре-
шен продукт.

Обобщаването на субиндексите води до получаване на индексите на следва-
щите агрегационни нива – индекс на климатичните промени и енергията (Ix3) и
индекс на устойчивия растеж (Iycm.pacm.).

Индексът на приобщаващия растеж се формира на базата на четири субин-
декса, получени на най-ниското му равнище на агрегация:

а) субиндекс на заетост на населението (Ix4.1);
б) субиндекс на нисък интензитет на заетост в домакинствата (Ix5.1);
в) субиндекс на бедност (Ix5.2);
г) субиндекс на депривация (Ix5.3).
Индикаторите, на които се базира получаването на горните субиндекси, об-

хващат:
1. Относителен дял на заетите лица на възраст 20-64 години.
2. Относителен дял на хората, живеещи в домакинства, в които възрастните

реализират по-малко от 20% от общия си работен потенциал.
3. Относителен дял на хората, живеещи под линията на бедност.
4. Относителен дял на хората, изпитващи материални лишения.
Обединяването на субиндексите на следващите агрегационни равнища води

до получаване на индексите на двете измерения (цели) на приобщаващия растеж –
индекс на заетостта (Ix4) и индекс на бедността и социалното изключване (Ix5),
както и на обобщаващия индекс на приобщаващия растеж (Iприобщ.pacm.). На после-
дното, най-високо ниво на агрегация, индексите на интелигентния, устойчивия и
приобщаващия растеж се обединяват в общ индекс, който в изследването ще нари-
чаме индекс „Европа 2020” (IЕвропа 2020). Връзките между индексите от отделните
агрегационни равнища и последователността на обобщаването им са представени
на фиг. 1.2.1.
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Фиг. 1.2.1. Структурна схема на връзките между индексите
от отделните агрегационни равнища,

формиращи обобщаващия индекс „Европа 2020”

Глава втора

АНАЛИЗ НА СТАРТОВИТЕ ПОЗИЦИИ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ
В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ “ЕВРОПА 2020”

2.1. Стартови позиции на страните-членки
по водещите цели на стратегията

На базата на разработените в т. 1.1 и т. 1.2 структурни схеми (на приоритети-
те, целите и индикаторите на стратегия „Европа 2020” и на връзките между индек-
сите от отделните агрегационни равнища) е реализиран предложеният в т. 1.2 тема-
тичен подход за комплексен анализ на позициите на страните-членки при стартира-
не на стратегията. Като резултат са получени субиндексите на индикаторите и
съответстващите им индекси на водещите цели на растежа за всяка от страните на
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Съюза през стартовата година на стратегията. Техните стойности по отношение на
първата цел – образованието, са поместени в таблица 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Субиндекси и индекс на образованието (Ix1)
в страните-членки на ЕС през 2010 г.

Страни според
стойността на Ix1

Ix1.1 Ix1.2 Ix1

1. Швеция 0,947 0,872 1,000
2. Люксембург 0,926 0,881 0,993

3. Ирландия 0,792 1,000 0,979

4. Литва 0,895 0,809 0,935

5. Финландия 0,827 0,869 0,932

6. Белгия 0,777 0,828 0,880

7. Кипър 0,752 0,856 0,880

8. Холандия 0,833 0,734 0,858

9. Франция 0,755 0,800 0,853

10. Дания 0,805 0,728 0,840

11. Естония 0,786 0,691 0,808

12. Великобритания 0,684 0,784 0,802

13. Полша 0,978 0,544 0,799

14. Словения 0,991 0,528 0,792

15. Латвия 0,734 0,450 0,627

16. Германия 0,777 0,372 0,585

17. Гърция 0,721 0,328 0,527

18. България 0,715 0,306 0,507

19. Унгария 0,820 0,244 0,484

20. Испания 0,266 0,709 0,469

21. Австрия 0,888 0,175 0,425

22. Словакия 1,000 0,131 0,389

23. Чехия 0,994 0,078 0,295

24. Португалия 0,257 0,175 0,221

25. Италия 0,563 0,059 0,188

26. Румъния 0,576 0,0063 0,051

27. Малта 0,0025 0,113 0,0033
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Обобщените, чрез двете групи субиндекси, данни по отношение на образова-
нието в страните от ЕС показват две тенденции: незначително различаващи се,
клонящи към високите стойности субиндекси по първия индикатор на образовани-
ето и разнородни, доста по-ниски стойности на субиндексите по втория индикатор.
Високата средна стойност на субиндекса на преждевременно напускане на учили-
ще (0,743) и ниският му коефициент на вариация (32%) показват, че като цяло в
страните от ЕС не съществува проблем по отношение на ранното училищно обра-
зование. В 78% от страните в Съюза стойността на субиндекса на преждевремен-
но напускане на училище е над 0,700, което говори за сближените им и благоприят-
ни позиции по отношение на този индикатор. Изключение от тази констатация пра-
вят само три страни – Испания (0,266), Португалия (0,257) и особено Малта (0,0025),
в която стойността на субиндекса е драстично по-ниска не само от средната за ЕС,
но и от стойността му в двете страни, с които тя споделя последното място в
Съюза по този индикатор – Испания и Португалия.

Фиг. 2.1.1. Относителен дял на хората на възраст 18–24 години
с най-много основно образование (2010 г.).

Констатацията за близки и благоприятни позиции на страните по отношение
на първия индикатор на образованието не е валидна за втория индикатор – висшето
образование. Субиндексът на висше образование е с по-ниска средна стойност
(0,521) и с почти два пъти по-висок коефициент на вариация (61%), в сравнение със
субиндекса на преждевременно напускане на училище, което говори за съществе-
но различаващи се достижения на страните от Съюза по отношение на втория ин-
дикатор на образованието. Разликите при този индикатор намират израз в съсредо-
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точаване на страните към високите и към ниските стойности на субиндексите,
тоест по отношение на достиженията в областта на висшето образование е налице
известна степен на поляризация на страните в Съюза. 44% от тях са със стойности
на субиндекса на висше образование над 0,700, а други 44% са със стойности по-
ниски от 0,500. На единия полюс е водещата по този индикатор Ирландия и близки-
те до нея Люксембург, Швеция, Финландия и Кипър, а на другия са Малта, Слова-
кия, Чехия, Италия и силно изоставащата, заемаща последна позиция в Съюза,
Румъния. Констатираната поляризация е съпроводена и от наличие на дисбаланс в
развитието на двете равнища на образованието в част от страните на Съюза. Дис-
балансът се изразява основно в съчетаване на сравнително високи стойности на
субиндекса на преждевременно напускане на училище с ниски стойности на субин-
декса на висше образование. Дисбалансираност на двата индикатора на образова-
нието се наблюдава в по-умерен вид в Германия, Гърция, България и Унгария, а в
Австрия, Чехия, и особено в Словакия и Румъния, тя е ярко изразена.

Фиг. 2.1.2. Относителен дял на хората на възраст 30–34 години
със завършено висше образование (2010 г.).

Обобщаването на коментираните по-горе субиндекси на двата индикатора
очертава стартовите позиции на страните от ЕС по отношение на първата водеща
цел на стратегията – образованието. Тези позиции дават основание за условно обо-
собяване на три групи страни. Най-многобройна е първата група, обхващаща 52%
от страните в Съюза. Това са страните с високи и сравнително балансирани стой-
ности на двата субиндекса на образованието, което определя и високите стойности
на обобщаващия индекс на образованието в тези страни – около и над 0,800. Воде-
щи в групата са Швеция, Люксембург, Ирландия, Литва, Финландия. Характерни за
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втората група страни са сравнително високите стойности на субиндексите на първия
индикатор и умерена степен на дисбаланс с втория индикатор на образованието. В
резултат на това съчетание индексът на образованието в тези страни варира около
средната за Съюза стойност – между 0,400 и 0,600. В така формирания втори клъстер
попадат Германия, Гърция, България, Унгария, Австрия и донякъде Латвия. Като
принадлежаща към него може да се счита и Испания, с отчитане на нехарактерна-
та за другите страни от Съюза особеност на нейните индикатори – ниска стойност
на субиндекса на преждевременно напускане на училище и висока стойност на
субиндекса на висше образование. Испания е единствената страна в Съюза, къде-
то дисбалансът между двата индикатора на образованието се проявява по начин,
противоположен на начина на проявлението му в останалите страни.

Това, което обединява страните от третата група, са ниските стойности на
субиндекса на висшето образование и нехарактерното за страните от другите две
групи съчетание със субиндекса на преждевременно напускане на училище. В тази
група влизат страни с ниски стойности на двата субиндекса (Португалия и Малта),
страни с ниски стойности на втория субиндекс и дисбаланс с първия (Италия и
Румъния) и страни, водещи по първия субиндекс и ярко изразен дисбаланс с втория
(Словакия и Чехия). Тези съчетания на двата индикатора отреждат на страните от
групата последните шест места в ЕС по отношение на индекса на образованието,
който тук варира в широки граници – от 0,003 до 0,389. На базата на тази вариация
можем да кажем, че страните, заемащи последните две позиции – Румъния и Мал-
та, са съществено отдалечени от останалите по обобщаващия индекс на образова-
нието. Те са силно диференцирани както по отношение на другите страни от Съюза,
така и в сравнение с държавите от групата, към която условно са отнесени.

Стойностите на индекса по отношение на втората водеща цел на растежа –
научноизследователската дейност и иновациите, са поместени в таблица 2.1.2. Тъй
като втората водеща цел е представена в стратегията чрез един индикатор, ин-
дексът на научноизследователската дейност и иновациите съвпада със субиндек-
са на научната и развойна дейност.

Таблица 2.1.2

Индекси на научноизследователската дейност (Ix2)
и на заетостта (Ix4) в страните-членки на ЕС през 2010 г.

Страни според стойността
на Ix2

Ix2 Ix4

1. Финландия 1,000 0,700

2. Швеция 0,859 1,000
3. Дания 0,765 0,847

4. Германия 0,692 0,800

5. Австрия 0,683 0,800

6. Франция 0,522 0,500
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Основните изводи, които могат да се направят на базата на получените по
отношение на този индекс резултати, са ниската му стойност, в повечето от страни-
те, и високата му степен на вариация. Индексът на научноизследователската дей-
ност и иновациите има най-ниска средна стойност (0,336), в сравнение с обобщава-
щите индекси по другите четири водещи цели на растежа. Същевременно той е с
най-висок коефициент на вариация (83%), което говори за силно различаващи се
стартови позиции на страните по отношение на научноизследователската дейност и
иновациите. Повечето от страните в Съюза са много далеко от водещата по този
индикатор Финландия и следващите я скандинавски страни – Швеция и Дания, в
които индексът има стойност над 0,700. В 78% от страните в Съюза индексът на
научноизследователската дейност и иновациите е със стойност под 0,500, а 30% от
държавите не достигат дори стойност 0,100. Тези факти показват, че общата кар-
тина на силно разслояване се допълва от негативната тенденция на засилена дифе-
ренциация към ниските стойности на индекса. Там са съсредоточени голяма група,
преобладаващо източноевропейски страни, чиито списък завършва с Румъния –
страната на последна позиция по стойност на индекса на научноизследователската

7. Словения 0,478 0,558

8. Белгия 0,455 0,416

9. Холандия 0,408 0,900

10. Великобритания 0,393 0,732

11. Ирландия 0,367 0,279

12. Естония 0,343 0,368

13. Португалия 0,331 0,568

14. Чехия 0,320 0,563

15. Люксембург 0,299 0,579

16. Испания 0,273 0,147

17. Италия 0,235 0,074

18. Унгария 0,208 0,037

19. Литва 0,100 0,247

20. Полша 0,082 0,258

21. Малта 0,062 0,021
22. Словакия 0,050 0,258

23. България 0,041 0,300

24. Гърция 0,041 0,226

25. Латвия 0,041 0,279

26. Кипър 0,012 0,826

27. Румъния 0,003 0,184
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дейност и иновациите. И ако използваме подхода на условно групиране на страните,
то по отношение на научноизследователската дейност и иновациите можем да обо-
собим най-общо три групи – водещи скандинавски страни; вариращи около средните
позиции западноевропейски страни, приобщаващи Словения, Естония, Чехия и Унга-
рия; изоставащи източноевропейски страни, с водеща в изоставането Румъния.

Фиг. 2.1.3. Разходи за научна и развойна дейност
като процент от БВП (2010 г.)

Получените субиндекси на индикаторите и съответстващия им индекс по от-
ношение на третата водеша цел на стратегията – климатични промени и енергия,
са поместени втаблица 2.1.3.

Таблица 2.1.3

Субиндекси и индекс на климатичните промени
и енергията (Ix3) в страните-членки на ЕС през 2010 г.
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Страни според
стойността на Ix3

Ix3.1 Ix3.2 Ix3.3 Ix3

1. Швеция 0,613 1,000 0,885 1,000
2. Латвия 0,976 0,678 0,533 0,856

3. Дания 0,629 0,460 0,998 0,796

4. Австрия 0,479 0,626 0,933 0,786

5. Финландия 0,494 0,670 0,771 0,760
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Това, което може да се обобщи за Съюза като цяло, е сравнително високата
средна стойност на субиндекса на емисиите на парников газ и умерената степен на
вариация при него (съответно 0,617 и 39%). Това говори за добри постижения и за
сравнително близки позиции на страните по отношение на този индикатор. В така
очертаната обща картина не се вписват само Малта и Кипър и донякъде Испания
и Португалия. Освен че заемат последните места, Малта и Кипър са със значител-
но по-ниски стойности на субиндекса на емисиите на парников газ от останалите
страни в Съюза. В Кипър субиндексът достига минималната си стойност (0,0044),
а на челна позиция в Съюза, със стойност на индекса единица, е Литва. Четири
страни в Съюза – Естония, Латвия, Румъния и България, имат стойности на субин-
декса на емисиите на парников газ над 0,900, а в 37% от страните този субиндекс е
със стойност над 0,700. С изключение на Германия и Великобритания, всички оста-
нали страни, включени в този процент, са от Централна и Източна Европа.

6. Литва 1,000 0,407 0,623 0,759

7. Румъния 0,953 0,485 0,477 0,720

8. Португалия 0,399 0,510 0,893 0,670

9. Словения 0,494 0,409 0,761 0,631

10. Германия 0,739 0,224 0,915 0,627

11. Франция 0,597 0,264 0,899 0,611

12. Италия 0,565 0,206 0,947 0,555

13. Естония 0,937 0,504 0,218 0,542

14. Унгария 0,779 0,176 0,650 0,513

15. Испания 0,336 0,283 0,924 0,511

16. Словакия 0,826 0,199 0,519 0,504

17. Гърция 0,439 0,187 0,906 0,479

18. Чехия 0,771 0,187 0,514 0,478

19. Полша 0,637 0,191 0,590 0,472

20. Белгия 0,605 0,100 0,831 0,410

21. Ирландия 0,455 0,109 1,000 0,408

22.Великобритания 0,723 0,061 0,967 0,384

23. Холандия 0,550 0,073 0,888 0,358

24. Люксембург 0,589 0,052 0,918 0,325

25. България 0,905 0,283 0,0017 0,024

26. Кипър 0,0044 0,094 0,854 0,017

27. Малта 0,155 0,0017 0,868 0,004
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Фиг. 2.1.4. Индекс на емисиите на парников газ спрямо 1990 г. (2010 г.)

Общото заключение по отношение на енергийната ефективност на икономи-
ката е, че субиндексът на този индикатор е с една от най-високите средни стойно-
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на 1000 евро брутен вътрешен продукт (2010 г.)
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сти – 0,751, и със сравнително ниска степен на вариация в Съюза – 33%. Енергий-
ната ефективност на икономиката е индикаторът, при който 67% от страните са със
стойности на субиндекса над 0,700, а в девет от тези страни индексът е по-висок от
0,900. Тук влизат водещата по този индикатор Ирландия и близките до нея Дания,
Великобритания, Италия, Австрия, Испания, Германия, Люксембург, Гърция. Из-
ключение от общата благоприятна европейска тенденция правят само Естония и
България. България е на последна позиция в ЕС, с изключително ниска, драстично
отклоняваща се от средната за Съюза стойност на субиндекса на енергийна ефек-
тивност (0,0017).

Като най-неблагоприятна се очертава позицията на Съюза като цяло и на го-
ляма част от страните в него по отношение на втория индикатор – дела на обновя-
емите енергийни ресурси в крайното енергопотребление. Средната стойност на
субиндексите на този индикатор в Съюза е ниска (0,313), а степента на вариация –
висока (77%), тоест освен незадоволителни постижения, съществува и голяма ди-
ференциация между страните в Съюза по отношение на използването на обновяеми
енергийни ресурси. Като се изключи водещата Швеция, която е с максималната
стойност на субиндекса по този индикатор (1,000), само в пет страни още стойнос-
тите му надвишават 0,500, но не достигат дори 0,700. Това означава, че близо 78%
от страните в Съюза са много далеко от достигнатите в Швеция равнища на изпол-
зване на обновяеми енергийни ресурси. Освен Малта, която е с минималната стой-
ност на субиндекса по този индикатор, в това число са още и редица икономически
развити страни като Великобритания, Холандия, Люксембург, Белгия.

Фиг. 2.1.6. Дял на обновяемите енергийни ресурси
в крайното общо енергопотребление (2010 г.)
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Като резултат от така очертаните разнородни позиции на страните по трите
индикатора, се наблюдават някои особености, валидни за Съюза като цяло или за
отделни негови членки. Те се проявяват чрез обобщаващия индекс на климатични-
те промени и енергията, в стойностите на който рефлектират както достиженията
на страните по отделните индикатори, така и наличието на нежелани дисбаланси
между тях. Различните съчетания на двата фактора определят и стартовите пози-
ции на страните по отношение на третата европейска цел. Общата картина показва
задоволителна средна стойност на индекса на климатичните промени и енергията
(0,526) и клоняща към висока степен вариация (47%). Сравнително високата вари-
ация на индекса е свързана основно с водещата по стойност на индекса Швеция и
споделящите последните три места България, Кипър и Малта. Швеция е доста по-
напред от следващите я по ранг страни, но не толкова, колкото по-назад са Бълга-
рия, Кипър и Малта от съседните им по позиция държави. Нехарактерно ниските
стойности на индекса на климатичните промени и енергията в трите страни се дължат
на високата степен на дисбалансираност между трите формиращи го индикатора.
Дисбалансът е много по-голям от този в преобладаващата част от останалите ев-
ропейски страни, където проявлението му се изразява главно по отношение на вто-
рия индикатор – обновяеми енергийни ресурси в крайното енергопотребление. Един-
ствено в страните, заемащи челните, водещи позиции (Швеция, Латвия, Дания,
Австрия, Финландия, Литва), може да се говори за относителна балансираност на
трите индикатора, което определя и високите стойности на индекса на климатични-
те промени и енергията в тези страни.

Получените стойности на индекса, определящ позициите на страните по чет-
въртата водеща цел на растежа – заетостта, са поместени в таблица 2.1.2. По
отношение на тази цел в стратегията е заложен един индикатор, което означава, че
индексът на заетостта се представя чрез съответстващия му субиндекс на зае-
тост на населението.

Средната стойност на индекса на заетостта е 0,462, при висока степен на
вариация в отделните страни от Съюза (62%). Вариацията произтича от приблизи-
телно двумодалното разпределение на страните според стойностите на индекса.
Характерното в случая е, че около половината от страните в Съюза варират около
стойност на индекса 0,750, а останалата половина – около стойност 0,300. Тъй като
заетостта е индикатор, тясно свързан с равнището на икономическо развитие, то и
формиралите се по този индикатор два клъстера от страни са естествен израз на
социално-икономическата диференциация в Съюза. Първият клъстер обхваща раз-
витите западноевропейски страни и успешно вписалите се в обхвата му по равнище
на заетост на населението Чехия и Словения, а във втория попадат страните от
Централна и Източна Европа, заедно с Ирландия, Испания и Италия. Италия е
една от трите страни в ЕС с изключително ниски стойности на индекса на заетост-
та и споделя заедно с Унгария и Малта последните три позиции в Съюза. В проти-
вовес на тях са водещите Швеция и Холандия и близките до тях по стойности на
индекса Дания, Кипър, Германия и Австрия.
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Фиг. 2.1.7. Относителен дял на заетите лица
на възраст 20–64 години (2010 г.)

Стойностите на субиндексите и на обобщаващия ги индекс, по отношение на
петата водеща цел на стратегията – бедност и социално изключване, са поместени
в таблица 2.1.4.

Таблица 2.1.4

Субиндекси и индекс на бедността и социалното изключване (Ix5)
в страните-членки на ЕС през 2010 г.
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Страни според
стойността на Ix5

Ix5.1 Ix5.2 Ix5.3 Ix5

1. Чехия 0,873 1,000 0,874 1,000
2. Холандия 0,778 0,895 0,962 0,956

3. Швеция 0,900 0,685 0,982 0,923

4. Австрия 0,805 0,750 0,916 0,894

5. Словения 0,847 0,702 0,881 0,877

6. Люксембург 0,921 0,556 1,000 0,870

7. Финландия 0,731 0,669 0,949 0,841

8. Словакия 0,794 0,758 0,759 0,836

9. Дания 0,668 0,653 0,951 0,809
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Получените резултати позволяват най-общия извод, че по подобие на заетос-
тта, съществуващото разслояване между страните от Съюза, по отношение на ос-
новни социално-икономически показатели, се проявява и в рамките на индикатори-
те на петата водеща цел на стратегията. Общият извод за наличие на диференциа-
ция по отношение на тази цел се конкретизира в различни форми на нейното прояв-
ление при отделните индикатори. Субиндексът на нисък интензитет на заетост в
домакинствата е с една от най-високите средни стойности (0,723) и с най-ниска
степен на вариация (26%) в страните от Съюза. Този резултат говори за сравнител-
но равномерно разпределение на заетостта сред домакинствата в страните от ЕС,
независимо от доста ниските й равнища в част от тези страни. Тоест незадоволи-
телните постижения в част от страните по отношение на социално-икономическия
аспект на заетостта се компенсират от достигнатото в чисто социалния й аспект,
израз на което са високите стойности на субиндекса на интензитет на заетост в
домакинствата в почти всички страни от Съюза. В 63% от страните субиндексът е
със стойност над 0,700, а в останалите той се движи в границите 0,500–0,700. Дори
в трите страни от Съюза с най-ниски стойности на индекса на заетостта – Малта,
Унгария и Италия, субиндексът на интензитет на заетост в домакинствата е със
сравнително висока стойност. Като драстично изключение от общоевропейската
тенденция на съсредоточаване на страните около високите стойности на субиндек-
са на интензитет на заетост в домакинствата, се откроява само Ирландия, която е

10. Франция 0,694 0,653 0,883 0,799

11. Кипър 1,000 0,492 0,799 0,794

12. Малта 0,768 0,476 0,885 0,741

13. Естония 0,742 0,452 0,812 0,698

14. Германия 0,626 0,468 0,912 0,693

15. Белгия 0,546 0,548 0,881 0,690

16. Унгария 0,589 0,734 0,534 0,658

17. Полша 0,826 0,306 0,697 0,599

18. Португалия 0,757 0,282 0,812 0,595

19. Великобритания 0,520 0,347 0,905 0,583

20. Италия 0,673 0,258 0,859 0,564

21. Гърция 0,815 0,105 0,755 0,417

22. Литва 0,726 0,097 0,580 0,352

23. Испания 0,694 0,056 0,923 0,336

24. Румъния 0,852 0,024 0,326 0,175

25. Латвия 0,568 0,008 0,406 0,101

26. Ирландия 0,0032 0,427 0,845 0,081

27. България 0,794 0,056 0,0011 0,0034
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на последна позиция в Съюза, със стойност 0,0032. По този субиндекс Ирландия е
единствената страна, силно отдалечена както от водещите Кипър (1,000), Люксем-
бург (0,921) и Швеция (0,900), така и от всички останали страни в Съюза.

Фиг. 2.1.8. Относителен дял на хората, живеещи в домакинства
с нисък интензитет на заетост (2010 г.)

Позициите на страните по отношение на втория индикатор –относителен дял
на хората, живеещи под линията на бедност, са детерминирани от сравнително нис-
ката средна стойност на субиндекса на бедността в Съюза (0,461) и високата му
степен на вариация (61%). За разлика от предходния индикатор, тук не можем да
говорим за съсредоточаване на страни около някаква стойност на субиндекса или
за формиране на клъстери от страни. Субиндексът на бедността намалява плавно
и достига най-ниските си стойности при страните, заемащи последните шест пози-
ции – Гърция, Литва, Испания, България, Румъния и Латвия. По-неочакван тук е
фактът, че водещите позиции по този индикатор са заети от страни от Централна и
Източна Европа – Чехия (на първа позиция), Словакия, Унгария, Словения. Те, за-
едно с Холандия и Австрия, имат стойности на субиндекса на бедност над 0,700 и
изпреварват по този индикатор доста по-богатите и с по-висок жизнен стандарт от
тях скандинавски страни, както и Франция, Люксембург, Белгия и други западноев-
ропейски страни. Обяснението на определения като нелогичен на първо четене ре-
зултат се съдържа в начина на получаване на индикатора „равнище на бедност”.
Това е монетарен показател, който измерва дела на лицата с доход, по-нисък от
националната линия на бедност в съответната страна. В ЕС е възприета относи-
телна линия на бедност, получена като 60% от националния медианен еквивалентен
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Фиг. 2.1.9. Относителен дял на хората, живеещи под линията
на бедност (2010 г.)

разполагаем доход на домакинствата, тоест линията, по отношение на която се
измерва бедността, представлява процент от медианния доход в съответната страна.
Медианният доход е вид среден доход, което означава, че линията на бедност из-
мерва достигнатото средно равнище на дохода в дадена страна, а бедни са тези,
които се намират под средния доход. Измерено по този начин, равнището на бед-
ност показва, че част от хората не достигат средното равнище на жизнен стандарт
в обществото, към което принадлежат. При високи средни доходи обаче линията на
бедност също е висока и недостигането й не показва непременно абсолютна бед-
ност и нисък стандарт на живот. Средният разполагаем доход (в паритет на поку-
пателна способност) на хората, намиращи се под линията на бедност във водещата
Чехия е 4 362 евро, докато в заемащата единадесета позиция по този индикатор
Люксембург, средният разполагаем доход под линията на бедност е 12 239 евро.
Нещо повече, средният разполагаем доход на бедните в Люксембург е със 672
евро по-висок от средния разполагаем доход на небедните в Чехия. Това се отнася
и за редица други страни в Съюза8. Линиите на бедност в страните от ЕС са силно
несравними като стойности, което води до определена несъпоставимост на бедно-
стта в отделните страни и до получения нелогичен на пръв поглед резултат по отно-
шение на позициите на страните по този индикатор. В случая чрез него се измерва
колко са бедните по отношение на конкретните доходи във всяка от страните, а не
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Варна: Наука и икономика, 2013.
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колко бедни са бедните в отделните страни, съпоставени една с друга. Ранжиране-
то на страните от Съюза би изглеждало по друг начин, ако равнището на бедността
се оцени не чрез относителна, а с помощта на абсолютна линия на бедност, измер-
ваща обективно установен размер на дохода, необходим за достигане на минимал-
ни норми на потребление9. Използването на абсолютна линия на бедност обаче
крие опасност от поляризация на страните в Съюза и формиране на два клъстера –
страни с ниски доходи и с много високи равнища на бедност и страни с липсваща
бедност (страни, в които въпросът за достигане на минимални норми на потребле-
ние отдавна е изведен от коментираните проблемни области на обществото). За
страните, където доходите надхвърлят необходимите минимални норми на потреб-
ление, абсолютната линия на бедност е неподходящ критерий за определяне на
равнището на бедността, а такива са повечето от страните в Съюза. Поради тази
причина възприетата единна методология за получаване на равнището на бедност
в страните от ЕС е по-добрият компромисен вариант за достигане до индикатора
на бедността в съвкупност от съществено различаващи се по доходи на населени-
ето страни. Съществуващите разлики в доходите и тяхното реално отражение върху
позициите на страните по отношение на бедността намират израз в третия индика-
тор – относителен дял на хората, изпитващи материални лишения. Този индикатор
има субективен характер и се формира на базата на оценката на домакинствата за
затрудненията, които изпитват при покриване на определени разходи, за ограниче-
ните им възможности за почивка и рационално хранене, за притежаваните от тях
предмети за дълготрайна употреба. До известна степен и съвсем условно, разбира
се, можем да определим този индикатор като равнище на бедност, получено по
отношение на достигането до конкретни минимални норми на потребление в дома-
кинствата, т.е. индикатор, кореспондиращ с вид ограничена по обхват абсолютна
линия на бедност. Измерването на бедността по отношение на равнището на деп-
ривация в домакинствата поставя страните от ЕС на позиции, различни от тези,
които имат по предходния индикатор – относителен дял на хората, живеещи под
линията на бедност. Субиндексът на депривация на населението се отличава от
всички останали измерители на растежа по това, че е с най-висока средна стойност
за Съюза (0,781) и с най-ниска степен на вариация (29%). Този резултат показва, че
в преобладаващата част от европейските страни проблемът „материални лишения
на населението” не подлежи на коментар, тъй като е намерил своето успешно ре-
шение. Двадесет и една от страните в Съюза имат стойности на субиндекса на
депривация, близки до средната, а девет от тях са много близо до заемащата челна
позиция по този индикатор Люксембург, със стойности на субиндекса над 0,900
(Швеция, Холандия, Дания, Финландия, Испания, Австрия, Германия и Великобри-
тания). В 89% от страните субиндексът на депривация на населението надхвърля
стойност 0,500, което говори, че независимо от отчетените равнища на относителна
бедност, в почти всички страни от ЕС е ограничена до минимум или въобще липсва
абсолютната бедност. Този извод се подкрепя и от факта, че 76,7% от бедните в
ЕС не изпитват материални ограничения, а за водещата Люксембург този процент

9 Жекова, Ст. Социална статистика. Варна: Наука и икономика, 2012.
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е 97,2. Изключение от общата констатация за липсваща или сведена до минимум
абсолютна бедност правят само Латвия, Румъния и особено България, където от-
далечаването от общата благоприятна европейска тенденция може да се определи
като скокообразно и драстично. Със стойност на субиндекса на депривация на на-
селението 0,0011, България заема последна позиция в ЕС, излиза извън границите и
по никакъв начин не може да се впише в общоевропейската рамка на този индика-
тор на растежа.

Фиг. 2.1.10. Относителен дял на хората,
изпитващи материални лишения (2010 г.)

Така очертаните особености при позиционирането на страните от Съюза по
трите индикатора на бедността намират израз в стойностите на обобщаващия ги
индекс. Индексът на бедността и социалната изолация е с една от най-високите
средни стойности (0,625) и с най-ниската степен на вариация (46%), в сравнение с
обобщаващите индекси на останалите четири измерения на растежа. Това означа-
ва, че в Съюза като цяло, по отношение на бедността и социалната изолация на
населението, е налице най-ниската степен на диференциация между страните. В
двадесет от тях стойността на индекса на бедността и социалната изолация е над
0,700, а дванадесет от страните се доближават до водещата Чехия, със стойности
на индекса над 0,700. В рамките на тази обща констатация се проявяват особенос-
ти, определящи характерния облик на ранжирането на страните по отношение на
петата европейска цел на растежа. Този облик се определя основно от наличието,
при част от страните, на дисбаланс по отношение на втория индикатор – равнището
на бедност. Съществуващият дисбаланс, както и стойностите на субиндексите по
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трите индикатора, определят стартовите позиции на страните от Съюза по отноше-
ние на бедността и социалната изолация на населението. Като водещи, с високи
стойности на индекса на бедността и социалната изолация, се обособяват страните
с високи и сравнително балансирани стойности на трите формиращи го субиндекса.
В тази група попадат Чехия (на първа позиция), Холандия, Швеция, Австрия, Сло-
вения, Люксембург, Финландия, Словакия, Дания, Франция, Белгия, Унгария. Втора
група формират четири страни от Съюза (Кипър, Малта, Германия, Естония), в
които съществуващият умерен дисбаланс по отношение на втория индикатор се
компенсира от високите стойности на субиндексите по другите два индикатора.
Това определя сравнително високите (над средноевропейската) стойности на ин-
декса на бедността и социалната изолация в тези страни и предните им позиции по
отношение на петата водеща цел на растежа. Позициите на страните, обособени в
условна трета група, се определят от висока степен на дисбаланс по отношение на
втория индикатор и като цяло високи стойности на субиндексите по първия и тре-
тия индикатор. В тази група попадат Полша, Португалия, Великобритания, Италия,
Гърция, Литва и Испания, в които стойностите на индекса на бедността и социална-
та изолация са под средноевропейското му равнище. Последните четири позиции
се заемат от страни с висока степен на дисбаланс и ниски стойности на субиндек-
сите по два от индикаторите на бедността (Румъния, Латвия, Ирландия и Бълга-
рия). Макар и условно обединени в обща група, тези страни се различават съще-
ствено по стойностите на субиндексите на индикаторите и по начина на проявление
на дисбаланса между тях. Особено показателни в този смисъл са заемащите две-

Фиг. 2.1.11. Относителен дял на хората в риск
от бедност и социално изключване (2010 г.)
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те последни позиции Ирландия и България. Предпоследната позиция на Ирландия
се детерминира от нехарактерно ниската стойност на субиндекса на интензивност
на заетост в домакинствата, а последната позиция на България се определя от
много ниската стойност на субиндекса на бедността и изключително ниската стой-
ност на субиндекса на депривацията. България е единствената страна в Съюза със
съчетано ниски стойности на двата субиндекса, при сравнително висока стойност
на субиндекса на интензивност на заетост в домакинствата. Тоест добрата пози-
ция на България по отношение на чисто социалния аспект на заетостта не рефлек-
тира положително върху бедността и социалната изолация, поради наличието на
ниска обща заетост и особено ниски доходи на населението. Те определят изклю-
чително ниската стойност на индекса на бедността и социалната изолация в Бълга-
рия (0,0034) и последната позиция на страната по отношение на петата водеща цел
на растежа в Съюза.

Като обобщение на направения анализ на стартовите позиции на страните от
ЕС по петте водещи цели на растежа, заложени в стратегия „Европа 2020”, могат
да се формулират няколко извода:

1. По отношение на първата водеща цел – образованието, в страните от ЕС се
наблюдават две тенденции: сравнително близки, клонящи към високите стойности
субиндекси по първия индикатор и разнородни, доста по-ниски стойности на субин-
дексите по втория. Това определя наблюдавания дисбаланс между двата индика-
тора на образованието в половината от страните в Съюза.

2. Впечатляващо ниските стойности на индекса на образованието в Румъния
и Малта ги определя като силно изоставащи както по отношение на водещите Шве-
ция, Люксембург и Финландия, така и в сравнение с останалите страни от Съюза.

3. Като цяло най-неблагоприятни са позициите на страните от Съюза по вто-
рата водеща цел на стратегията – научноизследователска дейност и иновации. Съще-
ствуващото силно разслояване между страните е съпроводено от съсредоточава-
нето им към ниските стойности на индекса на научноизследователската дейност и
иновациите.

4. На челните позиции, по отношение на втората цел на стратегията, са скан-
динавските страни, а като изоставащи се налагат източноевропейските страни, с
водеща в изоставането Румъния.

5. За повечето от страните в Съюза е характерен дисбаланс в достигнатите
равнища на индикаторите на третата водеща цел – климатични промени и енергия.
Той се изразява в добри постижения по отношение на енергийната ефективност на
икономиката, и незадоволителни резултати и голяма диференциация между страни-
те при използването на обновяеми енергийни ресурси.

6. Като двигател на растежа, по третата водеща цел на стратегията, се очер-
тава заемащата челна позиция по стойност на индекса на климатични промени и
енергия Швеция, а силно изоставащи в тази насока са България, Кипър и Малта.

7. Според стойността на индекса на четвъртата водеща цел на стратегията –
заетостта, страните от Съюза формират приблизително двумодално разпределение –
водещите развити западноевропейски страни, заедно с Чехия и Словения, и изостава-
щите страни от Централна и Източна Европа, заедно с Ирландия, Испания и Италия.
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8. Като силно изоставащи, по отношение на четвъртата водеща цел на стра-
тегията, с изключително ниски стойности на индекса на заетостта, се очертават
Италия, Унгария и Малта.

9. Най-ниската степен на диференциация между страните от Съюза се на-
блюдава при петата водеща цел на стратегията – бедността и социалната изолация
на населението. По-голямата част от страните (начело с Чехия, Холандия и Шве-
ция) са с високи стойности на индекса, а като нетипично изключение се обособяват
Румъния, Латвия, Ирландия и особено България, която е с най-ниска стойност на
индекса на бедността.

10. Трите индикатора на бедността и социалната изолация имат различно про-
явление в страните от ЕС. Спецификата на това проявление дава основание за раз-
делянето им на три групи:

а) Западноевропейските страни, заедно със Словения и Чехия, където доми-
ниращо е равнището на бедност, следвано от нисък интензитет на заетост
в домакинствата, а на последно място по значение за формиране на обоб-
щаващия индекс са материалните лишения.

б) Гърция, Кипър, Литва, Полша, Португалия и Словакия, в които водещо от-
ново е равнището на бедност, но на втора позиция по значение излизат ма-
териалните лишения.

в) България, Естония, Латвия, Унгария и Румъния – страните в най-неблагоп-
риятна позиция, където основна роля за формиране на индикатора за бед-
ност и социално изключване имат материалните лишения, следвани от рав-
нището на бедност и интензитета на заетост в домакинствата.

11. Бедността и социалното изключване в бедните страни от Съюза се доми-
нират от материалните лишения, докато в богатите страни ролята на този компо-
нент е сведена до минимум.

12. Материалните ограничения, заедно с едно от най-високите равнища на
бедност, определят България като страната в Съюза, най-силно засегната от бед-
ността и социалната изолация на населението.

2.2. Стартови позиции на страните-членки
по обобщаващите приоритети на стратегията

Следвайки изложената в т. 1.2 методика за получаване на обобщаващ изме-
рител на растежа, стигаме до двете най-високи агрегационни равнища на структур-
ната схема на приоритетите, целите и индикаторите на стратегия „Европа 2020”.
По отношение на тях получаваме индексите на интелигентния, устойчивия и приоб-
щаващия растеж и обобщаващия индекс „Европа 2020” в страните-членки на ЕС,
при стартиране на стратегията. Техните стойности са поместени в таблица 2.2.1.
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Таблица 2.2.1

Индекси на интелигентния, устойчивия и приобщаващия растеж
и индекс „Европа 2020” в страните-членки на ЕС през 2010 г.

Страни според
стойността на

индекс „Европа
2020”

Iинm.pacm. Iycm.pacm. Iприобщ.pacm.
IЕвропа

2020

1. Швеция 0,927 1,000 0,961 0,962
2. Финландия 0,965 0,760 0,767 0,825

3. Дания 0,802 0,796 0,828 0,809

4. Австрия 0,539 0,786 0,846 0,710

5. Германия 0,636 0,627 0,745 0,667

6. Словения 0,615 0,631 0,700 0,648

7. Франция 0,667 0,611 0,632 0,636

8. Холандия 0,592 0,358 0,928 0,582

9. Естония 0,526 0,542 0,507 0,525

10. Великобритания 0,561 0,384 0,653 0,520

11. Белгия 0,633 0,410 0,536 0,518

12. Люксембург 0,545 0,325 0,710 0,501

13. Чехия 0,307 0,478 0,750 0,479

14. Португалия 0,270 0,670 0,581 0,472

15. Литва 0,306 0,759 0,295 0,409

16. Полша 0,256 0,472 0,393 0,362

17. Испания 0,358 0,511 0,222 0,344

18. Ирландия 0,599 0,408 0,150 0,332

19. Словакия 0,139 0,504 0,464 0,319

20. Унгария 0,317 0,513 0,156 0,294

21. Италия 0,210 0,555 0,204 0,288

22. Латвия 0,160 0,856 0,168 0,284

23. Гърция 0,147 0,479 0,307 0,279

24. Румъния 0,012 0,720 0,179 0,116

25. Кипър 0,103 0,017 0,810 0,112

26. България 0,144 0,024 0,032 0,048

27. Малта 0,014 0,004 0,125 0,019
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Индексът на интелигентния растеж обобщава степента на развитие и позици-
ите на страните по отношение на първите две водещи цели на стратегията – обра-
зованието и научноизследователската дейност и иновациите. Стойностите на из-
мерващите ги индекси и степента на тяхната балансираност в отделните страни
рефлектират върху индекса на интелигентния растеж, а оттам и върху позициите на
страните по първия приоритет на стратегията. Внимателният прочит на получени-
те резултати показва, че като цяло в Съюза съществува дисбаланс по двете воде-
щи цели на интелигентния растеж. Той се изразява в напълно противоположното
асиметрично разпределение на страните според стойностите на индексите на об-
разованието и на научноизследователската дейност и иновациите. Асиметрията
при индекса на образованието е свързана със съсредоточаване на голяма част от
страните към високите му стойности, докато при научноизследователската дей-
ност и иновациите по-голямата част от страните варират около ниските стойности
на индекса (фиг. 2.2.1 и 2.2.2). Тази особеност на дисбаланса между степента на
развитие на страните по двете водещи цели определя техните позиции и двумодал-
ното им разпределение по отношение на първия приоритет на стратегията (фиг.
2.2.3). В рамките на съществуващата двумодалност по естествен начин се обосо-
бяват три групи страни, формирани на базата на стойностите на индекса на интели-
гентния растеж. Най-малобройна е първата група, в която влизат три страни, със
стойности на индекса на интелигентния растеж над 0,800. Това са заемащата челна
позиция по този индекс Финландия, Швеция и Дания, които можем да определим

Индекс на образованието

1,00,88,75,63,50,38,25,130,00

8

6

4

2

0

Фиг. 2.2.1. Разпределение на страните от ЕС според индекса
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Фиг. 2.2.2. Разпределение на страните от ЕС според индекса
на научноизследователската дейност и иновациите

Индекс на научноизследователската дейност и иновациите

1,00,88,75,63,50,38,25,130,00

8

6

4

2

0

Фиг. 2.2.3. Разпределение на страните от ЕС според индекса
на интелигентния растеж
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като страни с водеща роля за формиране на базата на интелигентния растеж в
Съюза. Втората група обхваща преобладаващата част от западноевропейските
страни и две източноевропейски държави –Словения и Естония. Стойността на ин-
декса на интелигентния растеж в тези страни варира от 0,500 до 0,700, което ги
определя като съществено допринасящи за реализиране на интелигентен растеж в
Европейския съюз. В третата група попадат страните от Централна и Източна
Европа, заедно с Испания, Португалия, Италия и Малта. Индексът на интелигент-
ния растеж в тези страни варира от 0,010 до 0,360, на базата на което можем да ги
определим като изоставащи по отношение на първия обобщаващ приоритет на стра-
тегията. Особено ярко това изоставане е изразено в Малта и Румъния, които с
изключително ниските си стойности на индекса трудно биха се приобщили към
общоевропейския интелигентен растеж.

Позициите на страните по втория приоритет на стратегията – устойчивия рас-
теж, се формират от стойностите и степента на балансираност на измерващите го
индикатори. От тази гледна точка по естествен път се обособяват три групи страни:

 страни със сравнително балансирани индикатори на устойчивия растеж, в
групата на които попадат Швеция, Латвия, Дания, Австрия, Финландия и
Литва;

 страни с голям дисбаланс в индикаторите – Кипър, България и Малта;
 страни с умерен, различно проявяващ се при отделните индикатори дисба-

ланс – в тази група попадат всички останали страни от Съюза.
Закономерен резултат от стойностите и степента на балансираност на инди-

каторите са стойностите на индекса на устойчивия растеж, които определят пози-
циите на страните по втория обобщаващ приоритет на стратегията. И макар че е
налице приблизително симетрично разпределение и съсредоточаване на страните
около средната стойност на индекса на устойчивия растеж (фиг. 2.2.4), не можем
да не отбележим някои особености в общото позициониране на държавите от Съю-
за. Отредените според стойностите на индекса на устойчивия растеж водещи по-
зиции на скандинавските страни и Австрия са споделени от една прибалтийска
държава (Латвия), а Литва и Румъния са плътно до тях със сравнително високи
стойности на индекса. Впечатляващи са предните позиции на Португалия и Слове-
ния, които изпреварват икономически по-развитите от тях Германия и Франция. В
същото време страни с висок икономически потенциал, каквито са Великобрита-
ния, Холандия и Люксембург, се нареждат на другия полюс на класацията, със стой-
ности на индекса на устойчивия растеж под 0,400. И докато за страните в Съюза
като цяло стойностите на индекса намаляват плавно при прехода към следващите
по-ниски позиции, при последните три страни – България, Кипър и Малта, намале-
нието е скокообразно. Значително отдалечените позиции и изключително ниските
стойности на индекса в тези страни дават основание те да бъдат определени като
силно изоставащи по отношение на устойчивия растеж в Европейския съюз.

 Стойностите на индекса по третия приоритет на стратегията определят пози-
циите на страните и формата на тяхното разпределение по отношение на приобща-
ващия растеж в Съюза. На базата на приблизително двумодалното им разпределе-
ние по първото измерение на индекса на приобщаващия растеж – заетостта, се
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Фиг. 2.2.4. Разпределение на страните от ЕС според индекса
на устойчивия растеж

Фиг. 2.2.5. Разпределение на страните от ЕС
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Фиг. 2.2.6. Разпределение на страните от ЕС според индекса
на бедността и социалното изключване
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Фиг. 2.2.7. Разпределение на страните от ЕС според индекса
на приобщаващия растеж
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формира нов вид двумодално разпределение, доминирано от съсредоточаването на
голяма част от страните около високите стойности на второто измерение на индек-
са – бедността и социалната изолация на населението (фиг. 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7).
Очакваната хомогенност по географски и икономически признак, на естествено
формираните две групи страни, е нарушена във всяка от групите. В първата група,
която обхваща развитите западноевропейски страни заедно с Чехия, Словения, Ес-
тония и донякъде Словакия, индексът на приобщаващия растеж е със стойности
над 0,500. С изключение на Словакия, Естония и донякъде Белгия, това са страни с
високи и сравнително балансирани стойности на двата индикатора на приобщава-
щия растеж – бедността и социалното изключване и заетостта. Във втората група,
с индекси на приобщаващия растеж под 0,400, попадат страните от Централна и
Източна Европа, заедно с Испания, Италия, Ирландия и Малта. Прави впечатление,
че задните позиции на преобладаващата част от страните в тази група се детермини-
рат не толкова от ниските стойности на индексите по двете измерения на приобщава-
щия растеж, колкото от техния дисбаланс. Тази констатация е изразена особено ярко
в Италия, Унгария и Малта, където изключително ниските стойности на индекса на
заетостта кореспондират с високи стойности на индекса на бедността и социалната
изолация. Независимо по какъв начин, тези страни са успели да осигурят сравнител-
но добър жизнен стандарт на населението си дори и при ниски равнища на заетост. В
противовес на тази констатация е ситуацията в България, която е с най-висок индекс
на заетостта и с най-ниска стойност на индекса на бедността в тази група страни.
Това определя и последната й позиция по отношение на приобщаващия растеж както
в групата, така и в Съюза като цяло, с изключително ниска и съществено различава-
ща се от останалите стойност на индекса на този растеж.

Коментираните по-горе особености в позиционирането на страните по отно-
шение на трите приоритета определят позициите и ролята им за осъществяване на
цялостната европейска стратегия за растеж. Те намират израз в стойностите на
обобщаващия приоритетите индекс „Европа 2020”. Слабо асиметричното разпре-
деление на страните по този индекс се детерминира от съсредоточаването им око-
ло по-ниските му стойности (фиг. 2.2.8), на фона на плавно намаляване на индекса
при прехода към следващи позиции. Два акцента се открояват в тази приблизител-
но нормална картина:

 група от три страни (Швеция, Финландия и Дания) със значително по-висо-
ки от останалите стойности на индекса (над 0,800) и с ярко изразена водеща
позиция на Швеция;

 група от четири страни (Румъния, Кипър, България и Малта) със съще-
ствено по-ниски от останалите стойности на индекса (под 0,120) и с ярко
изразени крайни позиции за България и Малта.

България и Малта са единствените страни в Съюза с много ниски стойности
на индексите и при трите приоритета на стратегия „Европа 2020”. Това им отрежда
ролята на най-изоставащите и проблемни страни по отношение на предвидения в
стратегията общоевропейски растеж.

Направеният анализ на стартовите позиции на страните от ЕС по трите обоб-
щаващи приоритета на стратегия „Европа 2020” позволява няколко извода:
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Фиг. 2.2.8. Разпределение на страните от ЕС според
индекса „Европа 2020”

1. Водеща роля за реализиране на интелигентния растеж в Съюза имат Фин-
ландия, Швеция и Дания, а като силно изоставащи в това отношение се очертават
Малта и Румъния.

2. Като цяло базата на устойчивия растеж в ЕС се гарантира основно от скан-
динавските страни, Латвия и Австрия. Силно изоставащи по отношение на този
приоритет са Кипър, България и Малта.

3. База за реализиране на третия приоритет на стратегията са западноевро-
пейските страни, заедно с Чехия, Словения и Естония. Изключително изоставаща
по отношение на общоевропейския приобщаващ растеж е България.

4. Базата на „Европа 2020” се формира в най-голяма степен от скандинавски-
те страни, чиито челни позиции по трите обобщаващи приоритета на стратегията
определят и водещата им роля за цялостната реализация на стратегията. Като сил-
но изоставащи и проблемни по отношение на общоевропейския стратегически рас-
теж се очертават България и Малта.

Заключение

Позиционирането на ЕС на пътя към просперитета, заложено като общоевро-
пейска цел в стратегия „Европа 2020”, изисква усилията и стремежа на всяка от
страните към редуциране на социално-икономическите дисбаланси в Съюза и ко-
ординирано движение към осъществяване на целите и приоритетите на стратегия-
та. Дали и доколко отделните страни допринасят за общото движение напред зави-
си от това какви са позициите им при стартиране на стратегията и как се променят
те в хода на нейната реализация. До позициите на страните по целите и приоритети-
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те на стратегията може да се достигне чрез осъществяване на комплексен анализ
с тематичен подход, който дава обобщаваща оценка на това кой откъде тръгва и
как се движи по пътя на реализиране на стратегическите европейски приоритети.
Достигането по този начин до заключителната фаза на мониторинга по отделни
индикатори на растежа кореспондира с виждането за реализация на целите не само
на ниво страна-членка, но и на равнище съюз от страни, стремящи се към коорди-
нирани и балансирани темпове на растеж.

Предложената в студията методика за осъществяване на комплексен анализ
на позициите на страните-членки (в контекста) на стратегия „Европа 2020” е апро-
бирана на базата на данни за индикаторите на общоевропейския растеж през на-
чалната година на стратегията – 2010 г. Получените резултати от анализа (табл. 1)
дават основание за формулиране на няколко обобщаващи извода:

1. При запазване на съществуващите на старта на стратегията съотношения
между равнищата на социално-икономическо развитие на страните-членки, като
основен двигател по пътя на цялостното й реализиране се налагат скандинавските
страни. Водеща сред тях е Швеция, която е на челни позиции по петте цели и трите
приоритета на стратегията.

2. Анализът извежда като водещи, по отношение на интелигентния растеж в
Съюза, скандинавските страни – Финландия, Швеция и Дания.

3. Освен от скандинавските страни, базата на устойчивия растеж в ЕС се
формира още от Австрия, Литва и Латвия, а като водещи по отношение на приоб-
щаващия растеж към скандинавските страни се присъединяват още Австрия, Хо-
ландия и Кипър.

4. Силно изоставащи в общоевропейската стратегическа рамка са България и
Малта. Изоставането в България се детерминира основно от изключително незадо-
волителната й позиция по отношение на приобщаващия растеж, а в Малта то е свързано
главно с крайни позиции в приоритетите интелигентен и устойчив растеж. Като изос-
таваща в областта на интелигентния растеж в Съюза се очертава и Румъния.

Таблица 1

Класификация на страните според позициите им по водещите цели и
обобщаващите приоритети при стартиране на стратегия „Европа 2020”

Приоритети и цели Водещи страни Изоставащи Силно
изоставащи

Стратегия “Европа 2020”
Швеция,

Финландия,
Дания

Румъния, Кипър България, Малта

А: Интелигентен растеж Финландия,
Швеция, Дания Кипър Малта, Румъния

1. Образование

Швеция,
Люксембург,

Ирландия, Литва,
Финландия

Португалия,
Италия Румъния, Малта
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С помощта на предложения подход за комплексен анализ са очертани стартови-
те позиции на страните от Съюза по водещите цели и обобщаващите приоритети на
стратегия „Европа 2020”. Този подход може да се прилага при последващи периодич-
ни анализи с цел осъществяване на мониторинг на променящите се във времето пози-
ции и оценка на мястото, ролята и приноса на всяка от страните за реализиране на
общоевропейските приоритети, в определени ключови години на стратегията.
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Abstract

In the study there is offered an approach to the comprehensive analysis of the positions of
EU member states on the leading goals and generalized priorities of the strategy Europe 2020. It is
approbated with the help of data on the indicators of common European growth in the opening year
of the strategy - 2010. On the basis of a specially developed structural scheme of priorities, the
goals and indicators of the strategy and of the used generalizing measurements of its individual
aggregation levels, there is carried out a comprehensive analysis of the positions of countries at
the start of Europe 2020. There are formulated generalizing conclusions on how much individual
countries contribute to the formation on the basis of smart, sustainable and inclusive growth in the
EU, which of them are leading and which ones are lagging far behind on the path to the realization
of European strategic priorities.

KOMPLEXE  ANALYSE  DER  STANDPUNKTE  DER  EU-MITGLIEDSLÄNDER
ÜBER  DIE  PARTNERSCHAFT  IN  DER  STRATEGIE  „EUROPA  2020”

Doz.  Dr.  Stanka  Zhekova

Zusammenfassung

Die Studie bietet ein komplexes Analysevorgehen für die Einschätzung der Standpunkte der
EU-Mitgliedsstaaten über Hauptziele und allgemeine Prioritäten der „Strategie 2020”.  Das Vorgehen
gründet sich auf statistische Angaben über die Indikatoren des gesamteuropäischen
Wirtschaftswachstums im ersten Jahr der Strategie: 2010. Auf der Grundlage eines ausgearbeiteten
Strukturmusters der Prioritäten, Ziele und Indikatoren der Strategie und der verwendeten
verallgemeinerten Indikatoren von deren einzelnen Aggregationsstufen werden die Standpunkte
der Mitgliedsstaaten beim Start von „Strategie 2020“ komplex analysiert. Daraus ergeben sich
allgemeine Schlussfolgerungen über den Beitrag einzelner Länder zum intelligenten, nachhaltigen
und die anderen Mitgliedsstaaten miteinbeziehenden Wachstum in der EU: Welche Staaten sind
führend, und welche von den Staaten sind bemerkbar zurückgeblieben auf dem Weg der Umsetzung
der europäischen strategischen Prioritäten.
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КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ПОЗИЦИЙ  СТРАН-ЧЛЕНОВ
ПРИ  СТАРТЕ  СТРАТЕГИИ  „ЕВРОПА  2020”

Доц.  д-р  Станка  Жекова

Резюме

В исследовании предложен подход к комплексному анализу позиций стран-членов ЕС
по ведущим целям и обобщенным приоритетам стратегии „Европа 2020”. Он апробирован
при помощи данных о индикаторах общеевропейского роста в течение года старта стратегии
– 2010 г. На базе разработанной структурной схемы приоритетов, целей и индикаторов стра-
тегии и использованных обобщающих измерителей ее отдельных агрегационных уровней
осуществлен комплексный анализ позиций стран при старте стратегии „Европа 2020”. Сфор-
мулированы обобщающие выводы о том, насколько отдельные страны способствуют форми-
рованию базы интеллигентного, устойчивого и приобщающего роста ЕС, какие из них веду-
щие, какие из них серьезно отстают по пути реализации европейских стратегических приори-
тетов.
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